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 2016أداء 

 31/12/2015 31/12/2016 البيان

   

 251,185,002 248,309,305 االيرادات )د.ك.(

 15,150,624 14,214,428 مجمل الربح )د.ك.(

 % 6 % 5.7 هامش مجمل الربح )%(

   صافي الربح ) د.ك.( : 

 4,087,785 4,322,635 مساهمي الشركة األم

 534,727 (1,153,783) الحصص غير المسيطرة

 3,168,852 4,622,512 

 %  1.6 % 1.7 هامش صافي الربح )%(

 30.34 32.09 ربحية السهم )فلس لكل سهم(

 259,085,415 259,179,550 إجمالي الموجودات )د.ك.(

 45,123,223 45,637,908 إجمالي حقوق الملكية )د.ك.(

 سهم( 100اسهم لكل  10% ) 10 سهم( 100اسهم لكل  10% ) 10 اسهم منحة %) سهم (

 134,749,541 134,702,720 االسهم القائمة )سهم(

 فلس( 20% )20 فلس( 20% )20 التوزيعات النقدية )فلس للسهم(

 1.2%  % 1.2 العائد علي الموجودات )%(

 %10.2 % 6.9 العائد علي حقوق الملكية )%(

 

 

 

 

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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اأع�ضاء جمل�س الإدارة

ال�ضيد/ رعد خلف العبد اهلل 
 نائب رئي�س جمل�س الإدارة )تنفيذي(

ال�ضيد/ اأحمد خالد اأحمد احلمي�ضي
 ع�ضو جمل�س الإدارة )غري تنفيذي(

ال�ضيد / مو�ضى اأحمد املعروف
ع�ضو جمل�س الإدارة )تنفيذي(

ال�ضيد / معروف عبدالرحمن املعروف
ع�ضو جمل�س الإدارة )غري تنفيذي(

ال�ضيد/ بدر م�ضاري احلمي�ضي
ع�ضو جمل�س الإدارة  )غري تنفيذي - م�ضتقل(

ال�ضيد/ عماد اأحمد احلوطي 
 ع�ضو جمل�س الإدارة )غري تنفيذي(

ال�ضيد/ �ضليمان عبد الرحمن املعروف 
ع�ضو جمل�س الإدارة )الرئي�س التنفيذي(

ال�ضيد/ عبدالرحمن اأحمد املعروف 
ع�ضو جمل�س الإدارة )تنفيذي(

ال�ضيد/ عبد الرحمن مو�ضى املعروف – رئي�س جمل�س الإدارة )غري تنفيذي(

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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  كلمة رئيس جملس اإلدارة

 

 
 حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

 

 ال امببببة لمسبببباهمب جببببركة الم م عببببة الم بببب ركة للم بببباو ت        يطيبببب  لببببب بك برحبببب  بكببببم لببببب هبببب ا ا   مببببا  لل م يببببة        
بك بن ل لكم تحيات زمالئب بعضاء م لب  اددارة مبك كامبل ت بايرنا لحرابكم المسب مر علبة م اب بة  ن بازات          )ش.م.ك. ( وبود 

 ال ركة األم وجركاتها ال اب ة ولروعها لب  ميك الم ا ت.

 -: 2016تم إنجاز ما يلي خالل عام 

ل  بببببببل قامبببببببا جبببببببركة الم م عبببببببة الم ببببببب ركة للعببببببب  ر )ش.م.ك.م(، وهبببببببب جبببببببركة تاب بببببببة ب بببببببراء  ببببببب ي ة         -
 ( بغرض ت  يض تكاليف ال حن وتغطية اح يا ات الس قMOSHTARAKA 1العلب خ )

، تببببببم تسبببببب يل لببببببر  لل ببببببركة لببببببب مملكببببببة البحببببببرين، ي بببببب م ب   يبببببب  الم بببببباريك ال اابببببببة           2016خببببببال  عببببببام    -
 ب  ييا الطرق والسكك الحاياية وت ييا الم اريك ال ااة بالم الك.

الم ببببببب ركة للم ببببببباو ت أ.م.م( ببمبببببببارة ببببببببب  بب، بال  بببببببة   تبببببببم تعببببببب يف ال بببببببركة ال اب بببببببة )جبببببببركة الم م عبببببببة    -
األولبببببة كم ببببباو  مببببببانب، وألبببببك مبببببك وزارة تطببببب ير الب يبببببة ال ح يبببببة باولبببببة ادمبببببارات، لم ببببباريك قيم هبببببا بك بببببر             

 ملي ك درهم  ماراتب، من م اريك ال زارة لب  مارة دبب. 120من 

وجبببببببكات ادتعببببببا  الااخليببببببة لببببببب     تببببببم تحبببببباية ودعببببببم واببببببيانة البببببببرام  واألن مببببببة والسببببببيرلرات واأل هبببببب ة       -
ال ببببببركة األم وال ببببببركات ال اب ببببببة وال ببببببرو  ال ار يببببببة، كمببببببا تببببببم   بببببب  اام ت  يببببببة ادتعببببببا  الال ببببببلكب الم  ببببببه    

(Point-to-Point( وت  يببببببببة ادتعببببببببا  عبببببببببر خطبببببببب   الهبببببببباتف األر ببببببببية )DSL  بسببببببببرعات عاليببببببببة ت  ا بببببببب )
 وحا ة الم اريك

العببببببين مببببببك جببببببركات مببببببن   ( باولببببببة الك يببببببا J.V ركة )تببببببم ع ببببببا ات اقيببببببات م بببببباريك م بببببب   2016خببببببال  عببببببام  -
 باد الة  لة ا ت اقيات ال ب  بق ت قي ها خال  األع ام الساب ة واله ا،
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  كلمة رئيس جملس اإلدارة
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العببببببين مببببببك جببببببركات مببببببن   ( باولببببببة الك يببببببا J.V ركة )تببببببم ع ببببببا ات اقيببببببات م بببببباريك م بببببب   2016خببببببال  عببببببام  -
 باد الة  لة ا ت اقيات ال ب  بق ت قي ها خال  األع ام الساب ة واله ا،
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 -الحوكمة:

، تبببببم ا ببببب ي اء نمببببب أا م اب بببببة ح كمبببببة ال بببببركات مبببببن خبببببال  ب اببببببة الهي بببببة ادلك رونيبببببة لم قبببببك        2016خبببببال  عبببببام  
ال مببببب أا مبببببن قببببببل هي بببببة ب ببببب اق المبببببا ، كمبببببا ع بببببات ل  بببببة        هي بببببة ب ببببب اق المبببببا ، وتبببببم ا ببببب الم الم ال بببببة علبببببة    

( ا  ماعبببببببات، 3( ا  ماعبببببببات، وع بببببببات ل  بببببببة ال رجبببببببيحات والمكالببببببب ت عببببببباد )  5ال ببببببباقيق و دارة الم بببببببا ر عببببببباد ) 
، كمببببببا بقببببببرت ال ببببببركة  ببببببالمة ون اهببببببة البيانببببببات  2016( ا  مببببببا  خببببببال  ال ببببببام 2وع ببببببات ل  ببببببة الح كمببببببة عبببببباد )

 2010( لسبببببب ة 7ال ببببببركات المبببببب ك رة لببببببب الالئحببببببة ال   ي يببببببة لل ببببببان ك رقببببببم )      الماليببببببة ال  امببببببا ب  اعببببببا ح كمببببببة    
 ب أك  ن اء هي ة ب  اق الما  وت  يم ن ا  األوراق المالية وت ايالته

 -األداء المالي:

                        دي بببببببببببببببار كببببببببببببببب ي ب م اببببببببببببببببل  248,309,305/-مبلغبببببببببببببببا  وقبببببببببببببببار   2016بلغبببببببببببببببا اديبببببببببببببببرادات ل بببببببببببببببام  -
 %. 1.1 بان  اض قار  2015 ار ك ي ب لب عام دي 251,185,002/-

                      دي بببببببببببببار كببببببببببببب ي ب م اببببببببببببببل  14,214,428/-مبلغبببببببببببببا  وقبببببببببببببار   2016بلبببببببببببببح   مبببببببببببببالب البببببببببببببرب  ل بببببببببببببام   -
 %. 6.2قارها  بان  اض قار  2015دي ار ك ي ب لب عام  15,150,624/-

                              مبلغببببببببببببببا  وقببببببببببببببار   2016لسبببببببببببببب ة  ال بببببببببببببباك بمسبببببببببببببباهمب ال ببببببببببببببركة األم   بلببببببببببببببح اببببببببببببببالب الببببببببببببببرب    -
قبببببببار   ب يبببببببادة قبببببببارها 2015دي بببببببار كببببببب ي ب لبببببببب عبببببببام   4,087,785/-دي بببببببار كببببببب ي ب م اببببببببل   4,322,635/-

5.7 .% 

              م اببببببببببببل دي ببببببببببار كبببببببببب ي ب   259,179,550/-مبلغببببببببببا  وقببببببببببار     2016بلببببببببببح   مببببببببببالب الم  بببببببببب دات لسبببببببببب ة      -
 %. 0.036ب يادة قارها  2015 دي ار ك ي ب لب   ة 259,085,415/-

للببببببب  للسبببببببهم(   32.09) 2016بلغبببببببا ربحيبببببببة السبببببببهم ل  بببببببرة ا م بببببببب ع بببببببر جبببببببهرا  الم  هيبببببببة لبببببببب عبببببببام         -
 ب يببببببادة قببببببارها  للبببببب  للسببببببهم(  30.34بالم ارنببببببة مببببببك ال ببببببام السببببببابق حيببببببة بلغببببببا ربحيببببببة السببببببهم )       

5.8.% 

 -األداء التشغيلي:

 -تم ال سليم ا ب اائب للم اريك ال الية: 2016خال  عام 

.ك، المالك د 15,000,000/- ان اء مرك  حلف جما  ا  لسب )ال ات (، دولة الك يا، قيمة ال  ا 4061ال  ا رقم  .1
 م ل  ال زراء.

 ا  الةايانة عامة للطرق والساحات لب محال ة ال اامة لب دولة الك يا قيمة ال  ا ب ا  264ال  ا : ق ك / / .2
 .د.ك المالك/ وزارة ا جغا  ال امة 2,484,000/

 

 

-

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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 -الحوكمة:

، تبببببم ا ببببب ي اء نمببببب أا م اب بببببة ح كمبببببة ال بببببركات مبببببن خبببببال  ب اببببببة الهي بببببة ادلك رونيبببببة لم قبببببك        2016خبببببال  عبببببام  
ال مببببب أا مبببببن قببببببل هي بببببة ب ببببب اق المبببببا ، كمبببببا ع بببببات ل  بببببة        هي بببببة ب ببببب اق المبببببا ، وتبببببم ا ببببب الم الم ال بببببة علبببببة    

( ا  ماعبببببببات، 3( ا  ماعبببببببات، وع بببببببات ل  بببببببة ال رجبببببببيحات والمكالببببببب ت عببببببباد )  5ال ببببببباقيق و دارة الم بببببببا ر عببببببباد ) 
، كمببببببا بقببببببرت ال ببببببركة  ببببببالمة ون اهببببببة البيانببببببات  2016( ا  مببببببا  خببببببال  ال ببببببام 2وع ببببببات ل  ببببببة الح كمببببببة عبببببباد )

 2010( لسبببببب ة 7ال ببببببركات المبببببب ك رة لببببببب الالئحببببببة ال   ي يببببببة لل ببببببان ك رقببببببم )      الماليببببببة ال  امببببببا ب  اعببببببا ح كمببببببة    
 ب أك  ن اء هي ة ب  اق الما  وت  يم ن ا  األوراق المالية وت ايالته

 -األداء المالي:

                        دي بببببببببببببببار كببببببببببببببب ي ب م اببببببببببببببببل  248,309,305/-مبلغبببببببببببببببا  وقبببببببببببببببار   2016بلغبببببببببببببببا اديبببببببببببببببرادات ل بببببببببببببببام  -
 %. 1.1 بان  اض قار  2015 ار ك ي ب لب عام دي 251,185,002/-

                      دي بببببببببببببار كببببببببببببب ي ب م اببببببببببببببل  14,214,428/-مبلغبببببببببببببا  وقبببببببببببببار   2016بلبببببببببببببح   مبببببببببببببالب البببببببببببببرب  ل بببببببببببببام   -
 %. 6.2قارها  بان  اض قار  2015دي ار ك ي ب لب عام  15,150,624/-

                              مبلغببببببببببببببا  وقببببببببببببببار   2016لسبببببببببببببب ة  ال بببببببببببببباك بمسبببببببببببببباهمب ال ببببببببببببببركة األم   بلببببببببببببببح اببببببببببببببالب الببببببببببببببرب    -
قبببببببار   ب يبببببببادة قبببببببارها 2015دي بببببببار كببببببب ي ب لبببببببب عبببببببام   4,087,785/-دي بببببببار كببببببب ي ب م اببببببببل   4,322,635/-

5.7 .% 

              م اببببببببببببل دي ببببببببببار كبببببببببب ي ب   259,179,550/-مبلغببببببببببا  وقببببببببببار     2016بلببببببببببح   مببببببببببالب الم  بببببببببب دات لسبببببببببب ة      -
 %. 0.036ب يادة قارها  2015 دي ار ك ي ب لب   ة 259,085,415/-

للببببببب  للسبببببببهم(   32.09) 2016بلغبببببببا ربحيبببببببة السبببببببهم ل  بببببببرة ا م بببببببب ع بببببببر جبببببببهرا  الم  هيبببببببة لبببببببب عبببببببام         -
 ب يببببببادة قببببببارها  للبببببب  للسببببببهم(  30.34بالم ارنببببببة مببببببك ال ببببببام السببببببابق حيببببببة بلغببببببا ربحيببببببة السببببببهم )       

5.8.% 

 -األداء التشغيلي:

 -تم ال سليم ا ب اائب للم اريك ال الية: 2016خال  عام 

.ك، المالك د 15,000,000/- ان اء مرك  حلف جما  ا  لسب )ال ات (، دولة الك يا، قيمة ال  ا 4061ال  ا رقم  .1
 م ل  ال زراء.

 ا  الةايانة عامة للطرق والساحات لب محال ة ال اامة لب دولة الك يا قيمة ال  ا ب ا  264ال  ا : ق ك / / .2
 .د.ك المالك/ وزارة ا جغا  ال امة 2,484,000/

 

 

-
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 -كما تم ال سليم ال هائب للم اريك ال الية:

بعما  العيانة ال ا لة والطارئة والم  رقات للطرق السري ة باولة الك يا قيمة ال  ا ب ا  267ال  ا : ق ك / /  .1
 د.ك المالك/ وزارة ا جغا  ال امة. 2,800,000/- ا  الة

ايانة وان اء جبكة الم اري العحية لب محال ة ال هراء لب دولة الك يا قيمة ال  ا ب ا  45ال  ا : ق ك /ش/ .2
 د.ك المالك/ وزارة ا جغا  ال امة. 1,525,598/- ا  الة

 م رو  اعما  الب ية ال ح ية لم رو  ال عر الرئا ب، لب دولة ا مارات ال ربية، قيمة ال  ا ب ا ا  الة .3
 د.ك. 9,186,991/-

 م رو  ان اء  سرين لب م سكر الحمرا لل اري ، لب دولة ا مارات ال ربية الم حاة، قيمة ال  ا ب ا ا  الة .4
 د.ك. 4,070,594/-

 د.ك المالك المك   اله ا ب ال اك. 72,537,018/-م رو  المرك  ال ربب لالبحاث لب دولة قطر قيمة ال  ا  .5
 د.ك المالك المك   اله ا ب ال اك. 20,136,274/- دولة قطر قيمة ال  ا ال كرة لب-م رو  اا ت ا لراح  .6
 د.ك المالك المك   اله ا ب ال اك. 20,174,339/-الضغاين لب دولة قطر قيمة ال  ا -م رو  اا ت ا لراح  .7
 ال اك.د.ك المالك المك   اله ا ب  16,596,996/- الرلا  لب دولة قطر قيمة ال  ا-م رو  اا ت ا لراح  .8

 -العقود الموقعة:

، ب  قيببببببك ع بببببب د م بببببباريك بمببببببا م م عببببببه     2016قامببببببا ال ببببببركة األم وجببببببركاتها ال اب ببببببة ولروعهببببببا خببببببال  عببببببام       
( م ببببببرو  عببببببن  ريببببببق ال ببببببركة األم، يبلببببببح     14مليبببببب ك دي ببببببار كبببببب ي ب، ت ضببببببمن ت قيببببببك ع بببببب د عبببببباد )       580.91

ي م ت  يببببب ها باولببببببة الك يبببببا، وع ببببببا   ( ع ببببباا   بببببب 13مليبببببب ك دي بببببار كبببببب ي ب م هبببببا عبببببباد )   525.25  ماليهبببببا حببببب الب   

( م بببببرو  لبببببب دولببببببة ادمبببببارات ال ربيبببببة الم حبببببباة     3وت قيبببببك ع بببببب د عببببباد )  ، واحبببببا  بببببي م ت  يببببب   بسببببببلط ة عمببببباك    

مليبببببب ك دي ببببببار كبببببب ي ب، م هببببببا ع ببببببا واحببببببا  ببببببي م ت  يبببببب   ببمببببببارة       55.66يبلببببببح ا مليهببببببا ب يمببببببة ت بببببباد  حبببببب الب    
   ع ا واحا  ي م ت  ي   بمملكة البحرين.بب  بب وع ا واحا  ي م ت  ي   ببمارة بم ال  ين و

 -توزيعات األرباح:

اق ببببببببرح م لبببببببب   دارة  2016لببببببببب  بببببببب ء األداء ال  ببببببببغيلب والمببببببببالب البببببببب ي جببببببببهاته الم م عببببببببة خببببببببال  عببببببببام    
للبببببب   للسببببببهم   20% مببببببن ال يمببببببة ا  ببببببمية للسببببببهم والبببببب ي ي بببببباد       20ال ببببببركة ت زيببببببك برببببببباح ن ايببببببة ب سبببببببة     

 بببببببببهم( علبببببببببة  100ب بببببببببهم لكبببببببببل  10% ب بببببببببهم م حبببببببببة م انيبببببببببة مبببببببببن رب  المبببببببببا  المبببببببببال   ) 10وت زيبببببببببك 
 المساهمين المس لين لب دلاتر ال ركة ب اريخ ا  ما  ال م ية ال م مية.

 يرادات ببببببا وتحسببببببين هببببببامأ الببببببرب  ددارات ببببببا وبقسببببببام ا وعبببببببر  ميببببببك    ك الهببببببا  البببببب ي نسبببببب ة  ليببببببه هبببببب  زيببببببادة 
 ب ة ولروع ا داخل وخارا دولة الك يا.جركات ا ال ا
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 -كما تم ال سليم ال هائب للم اريك ال الية:

بعما  العيانة ال ا لة والطارئة والم  رقات للطرق السري ة باولة الك يا قيمة ال  ا ب ا  267ال  ا : ق ك / /  .1
 د.ك المالك/ وزارة ا جغا  ال امة. 2,800,000/- ا  الة

ايانة وان اء جبكة الم اري العحية لب محال ة ال هراء لب دولة الك يا قيمة ال  ا ب ا  45ال  ا : ق ك /ش/ .2
 د.ك المالك/ وزارة ا جغا  ال امة. 1,525,598/- ا  الة

 م رو  اعما  الب ية ال ح ية لم رو  ال عر الرئا ب، لب دولة ا مارات ال ربية، قيمة ال  ا ب ا ا  الة .3
 د.ك. 9,186,991/-

 م رو  ان اء  سرين لب م سكر الحمرا لل اري ، لب دولة ا مارات ال ربية الم حاة، قيمة ال  ا ب ا ا  الة .4
 د.ك. 4,070,594/-

 د.ك المالك المك   اله ا ب ال اك. 72,537,018/-م رو  المرك  ال ربب لالبحاث لب دولة قطر قيمة ال  ا  .5
 د.ك المالك المك   اله ا ب ال اك. 20,136,274/- دولة قطر قيمة ال  ا ال كرة لب-م رو  اا ت ا لراح  .6
 د.ك المالك المك   اله ا ب ال اك. 20,174,339/-الضغاين لب دولة قطر قيمة ال  ا -م رو  اا ت ا لراح  .7
 ال اك.د.ك المالك المك   اله ا ب  16,596,996/- الرلا  لب دولة قطر قيمة ال  ا-م رو  اا ت ا لراح  .8

 -العقود الموقعة:

، ب  قيببببببك ع بببببب د م بببببباريك بمببببببا م م عببببببه     2016قامببببببا ال ببببببركة األم وجببببببركاتها ال اب ببببببة ولروعهببببببا خببببببال  عببببببام       
( م ببببببرو  عببببببن  ريببببببق ال ببببببركة األم، يبلببببببح     14مليبببببب ك دي ببببببار كبببببب ي ب، ت ضببببببمن ت قيببببببك ع بببببب د عبببببباد )       580.91

ي م ت  يببببب ها باولببببببة الك يبببببا، وع ببببببا   ( ع ببببباا   بببببب 13مليبببببب ك دي بببببار كبببببب ي ب م هبببببا عبببببباد )   525.25  ماليهبببببا حببببب الب   

( م بببببرو  لبببببب دولببببببة ادمبببببارات ال ربيبببببة الم حبببببباة     3وت قيبببببك ع بببببب د عببببباد )  ، واحبببببا  بببببي م ت  يببببب   بسببببببلط ة عمببببباك    

مليبببببب ك دي ببببببار كبببببب ي ب، م هببببببا ع ببببببا واحببببببا  ببببببي م ت  يبببببب   ببمببببببارة       55.66يبلببببببح ا مليهببببببا ب يمببببببة ت بببببباد  حبببببب الب    
   ع ا واحا  ي م ت  ي   بمملكة البحرين.بب  بب وع ا واحا  ي م ت  ي   ببمارة بم ال  ين و

 -توزيعات األرباح:

اق ببببببببرح م لبببببببب   دارة  2016لببببببببب  بببببببب ء األداء ال  ببببببببغيلب والمببببببببالب البببببببب ي جببببببببهاته الم م عببببببببة خببببببببال  عببببببببام    
للبببببب   للسببببببهم   20% مببببببن ال يمببببببة ا  ببببببمية للسببببببهم والبببببب ي ي بببببباد       20ال ببببببركة ت زيببببببك برببببببباح ن ايببببببة ب سبببببببة     

 بببببببببهم( علبببببببببة  100ب بببببببببهم لكبببببببببل  10% ب بببببببببهم م حبببببببببة م انيبببببببببة مبببببببببن رب  المبببببببببا  المبببببببببال   ) 10وت زيبببببببببك 
 المساهمين المس لين لب دلاتر ال ركة ب اريخ ا  ما  ال م ية ال م مية.

 يرادات ببببببا وتحسببببببين هببببببامأ الببببببرب  ددارات ببببببا وبقسببببببام ا وعبببببببر  ميببببببك    ك الهببببببا  البببببب ي نسبببببب ة  ليببببببه هبببببب  زيببببببادة 
 ب ة ولروع ا داخل وخارا دولة الك يا.جركات ا ال ا
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وبال يابببببببة عببببببن السببببببادة بعضبببببباء م لبببببب  اددارة بود بك بعبببببببر عببببببن خببببببال  ام  ببببببانب        ولببببببب خ ببببببام هبببببب ا ال  ريببببببر  
وت بببببايري  لبببببة حضبببببرة اببببباح  السبببببم  بميبببببر دولبببببة الك يبببببا و بببببم  ولبببببب ال هبببببا و بببببم  رئبببببي  م لببببب  الببببب زراء      

مببببببك  2016والب بببببب ك ال ببببببب قامببببببا ببببببباعم ا خببببببال  عببببببام      وكالببببببة البببببب زارات والهي ببببببات الحك ميببببببة وكببببببل ال ببببببركات   
 علة  ه دهم المب ولة خال  ال امجكر خاك  لة م ل  اددارة والم   ين وال املين 

وبك يكلبببببل خطانبببببا بم يبببببا مبببببن ال  بببببام وال  ببببباح،      ونسبببببأ  اهلل ال لبببببب ال ببببباير بك يبببببايم علي بببببا ن مبببببة األمبببببن واألمببببباك        
 وي ل  ا لرل ة دولة الك يا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبد الرمحن موسى املعروف 

رئيس جملس اإلدارة 

 

 ر

 

 رئيس جملس اإلدارة
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مليهههههههون دينهههههههار كهههههههويتي  ههههههه ل  580.91( مشهههههههر مج بمههههههها مجموعههههههه  17شههههههههدت المجموعهههههههة توقيههههههه  عقهههههههود عهههههههدد )
مليههههههههون دينههههههههار  525.25( مشههههههههر م بد لههههههههة الكويهههههههه ج يبلهههههههه  اجماليههههههههها 14ج تتضههههههههمد عقههههههههود عههههههههدد )2016عههههههههام 

 55.66( مشهههههاري  فهههههي د لهههههة االمهههههارات العربيهههههة المتحهههههدة يبلههههه  اجماليهههههها حهههههوالي         3كهههههويتيج  توقيههههه  عقهههههود عهههههدد )   
 مليون دينار كويتي.

قامهههههه  شههههههركة المجموعههههههة المشههههههتركة للصههههههبور ) .م.ك.م(ج  هههههههي شههههههركة تابعههههههة بشههههههراء سههههههفينة لنقههههههل الصههههههلبو       
(MOSHTARAKA 1.بغرض تبفيض تكاليف الشحد  تغطية احتياجات السوق ) 

%  0.04تي بزيادة قدرها دينار كوي 259,179,550/-ج فقد بل  اجمالي الموجودات  2016مد ناحية األداء المالي   ل عام 
 .2015% عام 1.14ج بانبفاض قدره 2016دينار كويتي نهاية عام  248,309,305/ -ج   بل  إجمالي االيرادات 2015عد عام 

%  31.44بانبفهههههههههاض قهههههههههدره  2016د.ك ج بنهايهههههههههة عهههههههههام  3,168,852/ - قهههههههههد بلههههههههه  صهههههههههافي ربهههههههههح المجموعهههههههههة 
 .2015عد عام 

ج كههههههان أقههههههل مههههههد المتوقهههههه ج نتيجههههههة  جههههههود معوقههههههات ا ههههههرت علهههههه  أداء أحههههههد        2016إجمههههههاالا فههههههعن االداء فههههههي عههههههام    
الشههههههركات التابعههههههة البارجيههههههة  نامههههههل االسههههههتمرار فههههههي تطبيهههههه   طهههههه   اسههههههتراتيجيات المجموعههههههة نحههههههو تحقيهههههه  أداء     

 أفضل في األعوام المقبلة.

 

 اجملموعة

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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 -الفروع:

 

 

 

 

 

 شركة اجملموعة املشرتكة للمقاوالت )ش.م.ك.ع(

 -الشركات التابعة: 

 د لة الكوي  الشركة المشتركة العالمية العقارية ) .م.ك.م(  1

 د لة الكوي  شركة المملكة المتحدة للتجارة العامة  المقا الت ذ.م.م  2

 د لة الكوي  شركة المجموعة المشتركة للصبور ) .م.ك.م( 3

 الكوي د لة  شركة المعر ف  البرجس المشتركة للتجارة العامة  المقا الت ذ.م.م 4

 د لة الكوي  شركة المشتركة العامة للتجارة العامة  المقا الت  ذ.م.م 5

 د لة الكوي  شركة كومبايند إنرجي للتجارة العامة  المقا الت  ذ.م.م. 6

 اإلمارات العربية المتحدة –أبو ظبي  شركة المجموعة المشتركة للمقا الت اإلمارات ذ.م.م 7

 د لة قطر للتجارة  المقا الت ذ.م.م شركة المجموعة المشتركة 8

 د لة قطر شركة مصان  المجموعة المشتركة ذ.م.م 9

 سلطنة عمان -مسق   شركة المجموعة المشتركة للمقا الت ذ.م.م   10

 الجمهورية العربية السورية شركة المجموعة المشتركة السورية للمقا الت ذ.م.م 11

 اإلمارات العربية المتحدة - فرم أبو ظبي المشتركة للمقا التشركة المجموعة  1

 اإلمارات العربية المتحدة -فرم دبي  شركة المجموعة المشتركة للمقا الت 2

 اإلمارات العربية المتحدة -فرم العيد  شركة المجموعة المشتركة للمقا الت 3

 قطرد لة  -فرم الد حة  شركة المجموعة المشتركة للمقا الت 4

 العراق -فرم بغداد  شركة المجموعة المشتركة للمقا الت 5

 المملكة العربية السعودية -فرم الببر  شركة المجموعة المشتركة للمقا الت 6

 لبنان - فرم بير ت شركة المجموعة المشتركة للمقا الت 7

 البحريد - المنامةفرم  شركة المجموعة المشتركة للمقا الت 8

فههههههر م مههههههوزعيد علهههههه     8تابعههههههة    ةشههههههرك 11ج تمتلههههههك الشههههههركة  2016كمهههههها فههههههي السههههههنة الماليههههههة    
 د ل الشرق األ س   البليج.
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 املساهمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من أسهم المجموعة. % 49

 السيد/ عبد الرحمد المعر فج هو رئيس مجلس اإلدارة للمجموعة.

الم ليككككككة الدوليككككككة  االست كككككك  ا مككككككن أسككككككهم المجموعككككككة ممكككككك     ككككككر ة  %9.91السههههههيد/ سههههههليمان  الههههههد الحمههههههد يمتلككككككك 
ينكككككك ير  31إلدا ة األصككككككو ، وةككككككة كككككككر ة مسكككككك ةمة  ويتيككككككة م الككككككة يككككككم ي سيسككككككه  مككككككن   كككككك  ال  ومككككككة ال ويتيككككككة  ككككككة     

 .االست م  ا ، وةة كر ة متخصصة  ة 1974

 ائكككككككدة  اسكككككككت م  مكككككككن أسكككككككهم المجموعكككككككة، وةكككككككة ككككككككر ة   % 36.3كهههههههامكو ل سهههههههت مار ) .م.ك.م( ويمتلكككككككك ككككككككر ة 
 .1998عام لتة  دأ  عملي يه   ة وم رة   ة دولة ال ويت، وا

 ،  يمتل ه  مس ةمون أخرون.%34.76 قدرها أم  النس ة المت  ية من أسهم المجموعة 

 مليونههههههاا عشههههههر    ههههههة) كههههههويتي دينههههههار 13,504,609.400بلهههههه  رأا مههههههال الشههههههركة    2016ديسههههههمبر  31"كمهههههها فههههههي  
 135,046,094 علههههههه  موزعهههههههاا( فلهههههههس  أربعمائهههههههة كهههههههويتي دينهههههههار  تسهههههههعة  سهههههههتمائة ألفهههههههاا  أربعهههههههة   مسهههههههمائة

 100 سهههههههم كههههههل قيمههههههة( سهههههههم  تسههههههعون  أربعههههههة ألفههههههاا  أربعههههههون  سههههههتة مليونههههههاا     ههههههون   مسههههههة مائههههههة) سهههههههم
 "( فلس مائة) فلس

 

 

 

 

 

 

 

24.50% 

24.50% 
9.91% 

6.33% 

34.76% 

 المساهمون

 عبد الرحمد المعر ف
 أحمد موس  المعر ف

 إيفا -سليمان  الد الحمد 
 كامكو
 آ ر ن

ميتلك ال�سيد اأحمد مو�سى املعروف وال�سيد عبدالرحمن مو�سى املعروف

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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 شهادات اجلودة والسالمة

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج حصهههههههلنا علههههههه  شههههههههادة 2004ينهههههههاير  13فهههههههي .2
الجهههههههههههههودة اإلداريههههههههههههههة العالميهههههههههههههةج األيههههههههههههههز    

 ينهههههههاير التههههههي تههههههم تحههههههدي ها فههههههي      2000:9001
. هههههههههههههه ه 2008:9001إلههههههههههههه  األيهههههههههههههز    2016

 .2018 سبتمبر 14الشهادة صالحة حت  

ج حصههههههههل  الشههههههههركة علهههههههه    2009فههههههههي مههههههههايو  .3
. تم ههههههههل ههههههههه ه  2004:14001شهههههههههادة األيههههههههز   

الشههههههههادة أنرمهههههههة إدارة الجهههههههودة للبي هههههههة. هههههههه ه   
 . 2018مايو  15الشهادة صالحة حت  

ج حصههههههههل  الشههههههههركة علهههههههه    2009فههههههههي مههههههههايو  .1
. تم ههههههههههههههههل OHSAS 2007:18001شهههههههههههههههههادة 

ههههههه ه الشهههههههادة نرههههههام إدارة السهههههه مة  الصههههههحة    
 14المهنيههههههههة. ههههههههه ه الشهههههههههادة صههههههههالحة حتهههههههه   

 .2018مايو 
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ألعما  الب اء   CC - 2ل ة   1
 المانية الكبرى

ألعما  األ  لا   CC - 4ل ة   2
 الكبرى وبعما  الطرق

ل امات ت ريا ال  ى   MTSل ة   3
 ال املة الماهرة

 

األعما  ال رابية جامال ( 01A1ل ة ) 1
اعما  الك ط وال س ية والاك وا  باا  

 ال ربة والح ر
بعما  المساحة ولح  ( 01A2ل ة ) 2

 .ال ربة
 ن اء وايانة الطرق ( 01A3ل ة ) 3

 .والس اتر
 . ن اء المبانب ( 01B1ل ة ) 4
 . ن اء الهياكل الم انية( 01B3ل ة ) 5
المانية بعما  العيانة   (01B4ل ة ) 6

 .جامال ال  ايالت علة ايانة المبانب
 .بعما  ال    المائب  (01B5ل ة ) 7
ك ابة ال المات علة   (01B6ل ة ) 8

 .ال    والبال  يك والم ادك وال اار
تركي  ال رو  م   ضة   (07A2ل ة ) 9

 . ال  تر
خامات تأ ير الم اات   (10A1ل ة ) 10

 .ال  يلة
ان اء جبكات ميا    (18A3ل ة ) 11

 .الحريق وبن مة الرغ ة
ب اء محطات ت ب ة   (24A1ل ة ) 12

 .ال ق د
بعما  ت ريا و ن اء   (27A1ل ة ) 13

 .ا عما  الميكانيكية
بعما  ت ريا و ن اء   (27A2ل ة ) 14

 .ا عما  الكهربائية
 

ألعمببببببا  الب يببببببة ال ح يببببببة    1ل ببببببة  1
 ) رق وم اري

 ألعما  ادن ائية والمانية ل 1ل ة  2

 ألعما  الكهربائية ل 2ل ة  3

 ألعما  ال كييف 2ل ة  4

 

ألعما   ا2ب، 2ب،  2ال  ة  1
األنابي  واألعما  الملح ة بها، 

مع  ة ل   ي   ميك األقطار 
 .وبعما  الماني  لا والعيانة

بعما  خط   الميا   3ل  ة  2
لغاية والغاز واله اء الم  لية 

 4قطر 
ا لله ا ة  4ب،  4ب،  4ل ة  3

الميكانيكية وال ركيبات الرئيسية 
 للمعانك وايان ها

لعيانة المعانك ومرالق  8ل ة  4
 األن اا

خامات العيانة لمرالق  51ل ة  5
األن اا وما يرتبط بها، بما لب 

ألك األعما  الميكانيكية 
 .والكهربائية واأل ه ة

 

"المجموعههههههة المشههههههتركة مصههههههنفة لتنفيهههههه  األعمههههههال   
لهههههدة لجنهههههة المناقصهههههات المركزيهههههةج  شهههههركة نفههههه       

الكويتيهههههههةج الكويههههههه ج  شهههههههركة البتهههههههر ل الو نيهههههههة   
 " عمليات البفجي المشتركة

 التصنيفات

 

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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 اتفاقيات األعمال املشرتكة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دولة الكويت (J.V)اتفاقيات األعمال املشرتكة 
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 األداء التشغيلي

 م األعما اقسب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والغاز النفط دعم خدمات

 ت طيط لب للمساعاة ه ا ية و رق ت  يات
 حل   الم امة ال امات ت ضمن. الم اريك و كما 
 لب وتركي  ت كيك الم اكل، حل تعميم،   الة،

 .الم قك

 املباني

 مسا ا م از ،  ك ية، م م ات مكات ، ب اء
 وهياكل  اراك ل اال ت ارية، مراك  محلية،

( والغاز النفط قطاع EPC( 

 وت  ي  ل ط ير م كامل ه ا ب تعميم ن ام
 .والغاز ال  ط م ل بالطاقة م  ل ة م اريك

 

 التحتية والبنية الطرق

 الطرق، وت بيا و االح ايانة ال س ر، ب اء 
 وايانة العحب، العر  جبكات اد  لا، بعما 
 م ل ال امة المرالق و ن اء والغاز، الميا  جبكات

  بط بن مة الطرق،  نارة الهاتف، خط  
 وادرجاد، ال  بيه ل حات المرورية، ادجارات

 والل حات الم رابط السياا  قامة الطرق، ت طيط
 .الطرق لب ادرجادية

 

 اخلدمة مراكز

 لل ر انة معانك ومالمة لإل  لا مع  ين ت غيل
 .وم اات  يارات كراا ال اه ة،

 CCTV  املغلقة التلفزيونية الدائرة نظام

 العحب، العر  جبكات ت  يف بأعما  ال يام
 ال بكات تع ير  لة باد الة األمطار وميا 
 المعار  مراقبة بن مة با   اام بال ياي  الحالية

 ال لي  ي نية الاائرة ن ام عبر

 األنفاق أعمال

 احب ار  من ال امات خط    اريكم ت  ي 
 با   اام وألك األمطار ميا  م اري وجبكات
 األرض عمق لب لل ط   األن اق ح ر  ري ة

 الرئيسية الطرق مك ت  ا ك ال ب وال ط  
 .وال رعية

 األعمال الكهرو ميكانيكية

الكهربائية م ل  ماادات الطاقة، ال يام باألعما  
 نارة ال  ار ، تمايا كابالت تحا األرض، ت لير 

م ارد  اقة قابلة لل  اد، الحماية الكام دية 
األر ية واد اءة وبيضا األعما  الميكانيكية 
م ل بعما  ال كييف، مكالحة الحريق والسباكة 

 والعر  العحب و مااد الميا .

 األعمال

 قطاع  امليكانيكية

 النفط

 ال سم ه ا ي  لة
 ت ريا ع  د
 واخ بار وتركي 
 األنابي  خط  

 بعما  ال  طية،
 وا  باا  ع  

 ال ائمة ال ط  
 كالة ال ام، لل  ط

 المانية األعما 
 ت ا  ات م ل

 م اهل الطرق،
 العمامات،

 ت بيا السياا،
 باد  لا، الطرق
 الكهربائية األعما 

 الحماية بعما  و
 وال حكم

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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 6201املشروعات املوقعة خالل العام املالي 

ج قامههههههه  الشهههههههركة األم  شهههههههركاتها التابعهههههههة  فر عهههههههها فهههههههي د لهههههههة اإلمهههههههارات العربيهههههههة  2016 ههههههه ل السهههههههنة الماليهههههههة 
  .مليون دينار كويتي 580.9بما قيمت  1 ر ممش 17المتحدة بتوقي  عقود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الموقعهههههة فههههههي د لههههههة  مليههههههون دينهههههار كههههههويتيج ت هههههها العقههههههود    .525بلغههههه  قيمههههههة العقهههههود الموقعههههههة بد لهههههة الكويهههههه     25
 مليون دينار كويتي. 55.66االمارات بما يعادل قيمة 

 

 

 

 

 

 )ملي ك د.ك.( ال يمة

0

100

200

300

400

500

600

 ا مارات الك يا

525.25 

55.66 

21



Page 18 of 50 
 

 الوصف املالك القيمة )مليون د.ك( التاريخ املدة

  املشاريع املوقعة من قبل )الشركة األم( دولة الكويت

  زارة االشغال العامة 1.13 16/01/2016 يوم 1095
صككككككككي ءة واء كككككككك   ككككككككك  ة المجكككككككك       

 م   ظة حولة.الص ية  ة 

 56مناقصة رقم :ق ص/ /

  زارة االشغال العامة 1.37 16/01/2016 شهراا 24
صككككككي ءة ع مككككككة لل ككككككر  والسكككككك ح   

 محافرة العاصمة ة 

 325رقم: ق ص/ ط/ من  صة 

  زارة االشغال العامة 1.24 18/01/2016 شهراا 24

صككككككي ءة ع مككككككة لل ككككككر  والسكككككك ح   
 حوليمحافرة  ة 

 326 رقم: ق ص/ ط/من  صة 

  زارة االشغال العامة 108.80 09/02/2016 يوم 1400

 ال كككككككر  وصكككككككي ءة وإءجككككككك   إء كككككك   
 الغر كككككة الجككككك   علكككككى والت  طعككككك  

 الخككككككك م  الكككككككدائر  ال ريككككككك  مكككككككن
 كككككككككككر ة عككككككككككن و يكككككككككك   صككككككككككاتن 

China First High Way 
Engineering Co  

 210/ ط هـ: رقم مناقصة

 43.23 29/02/2016 شهراا 30
هي ة المنطقة االقتصادية 

سلطنة  –الدقم  –الباصة 
 عمان

 ال كككككككر  وأعمككككككك   الم ككككككك ءة إء ككككككك  
 من  كككككككككة  كككككككككة الت تيكككككككككة وال نيكككككككككة
 سههههههلطنة - الههههههدقم مينههههههاء - ح وميككككككة
 (IP4ُعمان )

 2013/18: رقم مناقصة

 موتورز بهبهاني شركة 2.66 16/03/2016 يوماا 215
  ككككككول   سككككككي  ا  معككككككر  إء كككككك  
 األعمكككككككككك   (2) المرحلههههههههههة  كككككككككك  ن
   ط. اإلء  ئية

 المالية  زارة 49.74 25/04/2016 شهراا 34

 الموقههههههف  صههههههيانة  إنجههههههاز إنشهههههاء 
 الهههههوزارات مجمههههه  لمبنههههه  الشهههههرقي

 . المالية لوزارة التاب 

 – 2/2014:    ككككككككككككككم المن  صككككككككككككككة
2015 

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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 موتورز بهبهاني شركة 8.24 28/06/2016 اشهر 7
 و ككككككككة وصكككككككي ءة وإءجككككككك   إء ككككككك  

 ككككككككككككر ة - المر  يكككككككككككة الهي  ككككككككككك 
 (1 المرحلة) مويو   ال ه ه ءة

 12.74 25/07/2016 شهراا 23
 الكوي  نف  شركة

 

 الككككناط إلءتكككك   السككككالى  كككك    ط  ككككة
 خ ككككككو  – أولككككككى مرحلككككككة - ال  يكككككك 

 JI - 01  رقهههههههههم عقهههههههههد - أء  يككككككككك 

  ككككككك طن م ككككككك و   صكككككككاتن  2029/07
 الع لمية  ترو  ك ل ر ة

 جامعة الكوي  174.12 25/08/2016 سنوات 3

إء    وإءج   وصكي ءة الم ك ءة اإلدا يكة    
  ل كرا ة    مدينة ص  ح الس لم الج معيكة 

 مع ال ر ة الصينية

 China State Construction 
Engineering Co. 

 % مد قيمة المشر م25تبل  حصتنا 

: رقهههههههههههههههههههههههههههههههم مناقصهههههههههههههههههههههههههههههههة
KU/KUCP/C0600/14-15 

  زارة االشغال العامة 19.31 13/10/2016 شهراا 36

 دولة  ة الت تية ال نية أعم   ينايذ
  – ع ر الخ مسة المرحلة ال ويت
 األءدل ، من  ة

 188/ ص هـ: رقم مناقصة

شركة البتر ل الو نية  22.37 12/11/2016 شهراا 24
 الكويتية

 من األولى لل  مة المدءية ألعم  ا
  ال و  مصا ة

 1003125110 رقم عقد

 العامة زارة االشغال  77.30 20/11/2016   ث سنوات

 كككككككك    وصكككككككي ءة وإءجككككككك   إء ككككككك  
 الكككككككدائر  ال ريككككككك  الغكككككككو  مكككككككن 

 الكككككككدائر  ال ريككككككك  إلكككككككى الخككككككك م 
 .الس د 

 263/ ط هـ: رقم مناقصة

522.25 

 مليون دينار كويتي

المشاري  الموقعة مد إجمالي 
 قبل )الشركة األم( د لة الكوي 
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 الوصف املالك القيمة )مليون د.ك( التاريخ املدة

 العامة للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م شركة املشرتكة
 الكويت )شركة تابعة(

 شركة ايكوي  للبتر كيما يات 3.00 04/09/2016   ث سنوات

ي ديم خدم   الس  ال   ين الم لك 
وال ر ة الت  عة الم تر ة الع مة 

 م .م.ذ والم  وال  الع مة للتج  ة

 4500003551: رقم عقد

3.00 

 مليون دينار كويتي

إجمالي المشاري  الموقعة مد قبل 
للتجارة العامة شركة المشتركة 
 )شركة تابعة(  المقا الت ذ.م.م 

525.25 

 مليون دينار كويتي
 إجمالي د لة الكوي 

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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 الوصف املالك القيمة )مليون د.ك( التاريخ املدة

 )فرع الشركة بأبوظبي(دولة اإلمارات  

 0.87 17/10/2016  مانية اشهر

 زارة األشغال العامة د لة اإلمارات 
 العربية المتحدة

 

  ت وير الخ صة المن  صة لع دملح  
 مع االي  د ك    ي  طع  ا  ة و  ع
 المرحلة) ال يوين أم – المعال  لج طري 
 الخي   (الرئيسة الت  طع – ال  ءية
  ظ ة    و ال ر ة  ر  على ال  ءة

 – R/7194: )رقم المناقصة عقد ملح 
311906/82/2014 

0.87 

 مليون دينار كويتي
 فرم الشركة بأبو ظبيإجمالي 

 الوصف املالك القيمة )مليون د.ك( التاريخ املدة

 )شركة تابعة( شركة اجملموعة املشرتكة للمقاوالت اإلمارات )ذ.م.م(
 يوم 30يوم+ 790

 )فترة تحضير(
28/02/2016 25.92 

 لإلسكان زايد الشيخ برنامج

 المتحدة العربية اإلمارات بد لة

 س نة مجمع وصي ءة وإءج   إء   
 أم  إم  ة مس ن،( 232) من م ون

 ال هدا  مدينة  من  ة – ال وين

 2/2015 المن  صة   م:

 وزارة االسكان/ المنامة 28.87 09/06/2016 شهرًا 36

 الت تية ال نية أعم   وصي ءة إء   
 -12و11و10 للج   ال م لية للمدينة
/ اإلس  ن لو ا ة الت  ع ال  رين، ممل ة

 ي  لف على ال  رين ممل ة  المن مة،
 المجموعة كر ة و ييرء  كر تة
( م.م.ذ) اإلم  ا  للم  وال  الم تر ة
 اإلم  ا   دولة ي  عة كر ة وةة

 50:50  نس ة المت دة  العر ية

-SPS.SB.2016: رقم المناقصة
0404 
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  2016حتليل ملشروعات السنة املالية 

 تقومج  2015 عام عد% 13.4 قدرها بزيادة ج2016 عام   ل كويتيج دينار 1,416,101,764/- بقيمة مشر عات ندير
  تشمل السعوديةج العربية  المملكة المتحدة العربية اإلمارات  د لة قطر  د لة الكوي  د لة في مشر عات بعدارة المجموعة

 قطام  مشاري  التحتية  البنية السريعة  الطرق  الكهرباء  المياه  البدمات  الصيانة  اإلنشاء البناء قطاعات في مشاري 
  الغاز. النف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دينار 1,020,007,117/- ج2016 عام في المشاري  ه ه قيمة تبل  حيث المشاري ج إدارة ناحية مد قيمة أعل  الكوي  تم ل
 .2015 عام عد% 14 قدرها بزيادة كويتيج

 .2015 عام عد% 10 قدره بنقص ج2016 عام كويتي دينار 212,262,174/- يعادل بما مشاري  ندير قطرج د لة  في

% 67 قدرها بزيادة ج2015 عام في كويتي دينار 169,037,255/- يعادل بما مشاري  ندير المتحدةج العربية اإلمارات د لة  في
 . 2015 عام عد

 .2016 عام في السعودية العربية المملكة في كويتي دينار 14,795,218/- بقيمة مشاري  ندير كما

54.79 
 دينار كويتيمليون 

إجمالي شركة المجموعة 
المشتركة للمقا الت االمارات 

 )ذ.م.م( شركة تابعة

55.66 
 إجمالي اإلمارات العربية المتحدة مليون دينار كويتي

 مليون دينار كوييت 580.91                                           اإلمارات (  –اجملموع )الكويت 

1,020,007,117    72% 

169,037,255    12% 

212,262,174    15% 
14,795,218    1% 

 .(ك.د)قيمة الم اريك  

 الكويت

 اإلمارات

 قطر

 السعودية

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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 مشاريع دولة الكويت

 دينههههار 1,020,007,117/- بقيمههههة مبتلفههههاا مشههههر عاا 40 الكويهههه ج بد لههههة التابعههههة  شههههركاتها األم الشههههركة تههههدير ج2016 عههههام  هههه ل
 %.72 نسبت  بما المجموعة مشاري  إجمالي مد قيمة أكبر تم ل كويتيج

 بقطهههههام مشهههههر م( 14)  الغهههههازج الهههههنف  بقطهههههام مشهههههر م( 12) سهههههريعةج  هههههرق مشهههههاري ( 4) عهههههدد مهههههد المشهههههاري  هههههه ه  تتكهههههون
 .  دمات صيانة مشاري ( 9)  مياهج كهرباء مشاري ( 1) اإلنشاءاتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,384,108    7% 35,889,902    4% 

313,963,993    
31% 

205,133,656     
20% 

392,635,458     
38% 

 .(ك.د)قيمة الم اريك  

 الطرق السري ة ال  ط والغاز ادن اءات الماء والكهرباء العيانة وال امات
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 2016-2015م ارنة 

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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 مشاريع دولة قطر ودولة اإلمارات العربية املتحدة

مشر عاا بما  24تبل  إجمالي المشاري  المدارة في د لة قطر  د لة اإلمارات العربية المتحدة  المملكة العربية السعودية معاا 
 2016% مد إجمالي مشاري  السنة المالية 28دينار كويتيج تم ل  396,094,647/-يعادل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,421,766. 14% 

5,721,948. 3% 

83,620,424. 50% 

55,273,117. 33% 

 .(ك.د)م اريك ادمارات 

 ب ية تح ية  ن اءات العيانة وال امات الطرق

61,097,003. 29% 

151,165,171. 71% 

 .(ك.د)م اريك قطر 

 ادن اءات ب ية تح ية
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 2016حتليل إيرادات العام املالي 

 كويتي دينار 248,309,305/-  قدره مبلغاا 2016 عام   ل المشر عات إيرادات بلغ 

 اإليرادات التشغيلية )د.ك.(

 

 

 

 

 إيرادات أقسام الشركة األم )د.ك.(

 

 

 )د.ك.(فقط إيرادات أقسام الشركة األم 

 

 

 

 

 

 

 

 168,008,409 ; 
67.66% 

 51,227,481 ; 20.63% 

 28,443,383 ; 11.45%  630,032 ; 0.25% 

 السعودية االمارات قطر الكويت

 (.)د.ك اإليرادات التشغيلية

م اريك وخامات  الطاقة العيانات الطرق السري ة ال  ط والغاز ادن اءات
 بخرى

 43,263,851  
 48,444,151  

 42,391,001  

 2,102,175  
 152,279   3,724,776  

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 

30



Page 26 of 50 
 

 دولة الكويت –األعمال حتت التنفيذ 

 

 2016 المالية السنة بنهاية الكوي ج بد لة التنفي  تح  األعمال أع ه الشكل يوضح

                  بمبلههههههههه  كهههههههههعيرادات تسهههههههههجيلها تهههههههههم الموقعهههههههههة العقهههههههههود مهههههههههد% 34.7 السهههههههههريعة الطهههههههههرق لمشهههههههههاري  بالنسهههههههههبة
                     بقيمههههههههههههة% 65.3 التنفيهههههههههههه  تحهههههههههههه  األعمههههههههههههال نسههههههههههههبة بلغهههههههههههه  بينمهههههههههههها كههههههههههههويتي دينههههههههههههار 136,146,980/-
 .  كويتي دينار 256,488,478/-

                      بمبلهههههههههه  كههههههههههعيرادات تسههههههههههجيلها تههههههههههم الموقعههههههههههة العقههههههههههود مههههههههههد% 47.8  الغههههههههههاز الههههههههههنف  لمشههههههههههاري  بالنسههههههههههبة
                        بقيمهههههههههههههة% 52.2 التنفيههههههههههههه  تحههههههههههههه  األعمهههههههههههههال نسهههههههههههههبة بلغههههههههههههه  بينمههههههههههههها كهههههههههههههويتي دينهههههههههههههار 98,041,940/-
 .  كويتي دينار 107,091,715/-

 144,344,168/- بمبلهههههههه  كههههههههعيرادات تسههههههههجيلها تههههههههم الموقعههههههههة العقههههههههود مههههههههد% 54 اإلنشههههههههائية للمشههههههههاري  بالنسههههههههبة
 .  كويتي دينار 169,619,825/- بقيمة% 46 التنفي  تح  األعمال نسبة بلغ  بينما كويتي دينار

                 بمبلههههههههه  كهههههههههعيرادات تسهههههههههجيلها تهههههههههم الموقعهههههههههة العقهههههههههود مهههههههههد% 97.5  الكهربهههههههههاء الميهههههههههاه لمشهههههههههاري  بالنسهههههههههبة
 دينهههههههار  885,761/- بقيمهههههههة% 2.5 التنفيههههههه  تحههههههه  األعمهههههههال نسهههههههبة بلغههههههه  بينمههههههها كهههههههويتي دينهههههههار 35,004,141/-

 .  كويتي

                  بمبلهههههههههه  كهههههههههعيرادات  تسهههههههههجيلها  تهههههههههم  الموقعهههههههههة  العقهههههههههود  مهههههههههد % 8  الصهههههههههيانة  البهههههههههدمات  لمشهههههههههاري   بالنسهههههههههبة 
 دينهههههههار 66,574,203/- بقيمهههههههة% 92 التنفيههههههه  تحههههههه  األعمهههههههال نسهههههههبة بلغههههههه  بينمههههههها كهههههههويتي دينهههههههار 5,809,905/-

 .كويتي
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90%

100%

م اريك الطرق 
 السري ة

م اريك الميا   الم اريك ا ن ائية م اريك ال  ط والغاز
 والكهرباء

م اريك ال امات 
 والعيانة

35% 
48% 54% 

98% 

8% 

65% 
52% 46% 

3% 

92% 

 االعمال غير المنجزة االيرادات المسجلة
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 األداء املالي

   مقابهههههههل كهههههههويتي دينهههههههار 259,179,550/-  قهههههههدره مبلغهههههههاا 2016 الماليهههههههة السهههههههنة بنهايهههههههة الموجهههههههودات اجمهههههههالي بلههههههه 
 زيههههههههادة  بمعههههههههدل كههههههههويتي دينههههههههار 94,135 قههههههههدرها بزيههههههههادة 2015 عههههههههام فههههههههي كههههههههويتي نههههههههاردي 259,085,415/ -

0.04. % 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  األرصههههههههدة  المههههههههدينون  المبههههههههز ن االسههههههههت مارية  العقههههههههارات  المعههههههههدات  العقههههههههارات الممتلكههههههههات بنههههههههود شههههههههكل 
 .الموجودات في الزيادة غالبية األ رة المدينة

 المهههههال رأا يبلههههه  حيهههههث كهههههويتي دينهههههار مليهههههون 1.23 بحهههههوالي 2016 العهههههام  ههههه ل الشهههههركة مهههههال رأا بزيهههههادة قمنههههها
 32.09 إلههههههه  2015 عهههههههام فهههههههي فلهههههههس 30.34 مهههههههد السههههههههم ربحيهههههههة  ازدادت كهههههههويتيج دينهههههههار مليهههههههون 13.5 الحهههههههالي
 2016 عام بنهاية

 رأس املال ورحبية السهم
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شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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 األداء املالي
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 حقوق امللكيةإمجالي املطلوبات وإمجالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج الموجودات إجمالي مد% 82.4 مم  ا ج كويتي دينار 213,541,642/ - المطلوبات اجمالي بل  ج 2016 ديسمبر 31 في كما
 .الموجودات إجمالي مد%  17.6 مم   كويتيج دينار 45,637,908/ - الملكية حقوق إجمالي بل  بينما
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شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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 بالعام مقارنة% 1.14 قدره بانبفاض ج2016 المالي العام   ل كويتي دينار 248,309,305/ - التشغيلية االيرادات بلغ 
 .2015 الماضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انبفض ج2016 عام في%  94.3 ال  2015 عام في% 94.0 مد التشغيلية االيرادات ال  التشغيلية التكاليف نسبة زادت
 .2016 عام في% 5.7 ال  2015 عام في% 6.0 مد التشغيلي الربح هامش
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 النسب املالية

 نسب الربحية

 .اال رة  التكاليف التشغيلية المصاريف ضب    ل مد االرباح لتوليد الشركة مقدرة تقيس الربحية نسب

 عل  ا رت معوقات  جود نتيجة الربح  صافي التشغيلي الربح هامش في انبفاض  جود 2016 عام في االداء   ل مد  ي حظ
 .المقا الت عمليات مجال في قوية تنافسية بي ة   جود التابعة الشركات بعض في االداء
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 عههههههام فههههههي% 10.31 مقابههههههل% 6.98 بلهههههه  حيههههههث 2016 عههههههام فههههههي الملكيههههههة حقههههههوق متوسهههههه  علهههههه  العائههههههد انبفههههههض
 فهههههههي% 1.9 مقابهههههههل% 1.22 بلههههههه  حيهههههههث 2016 عهههههههام فهههههههي الموجهههههههودات متوسههههههه  علههههههه  العائهههههههد  انبفهههههههض 2015
 4.6 مقابهههههل  ج2016 عهههههام  فهههههي  كهههههويتي  دينهههههار  مليهههههون  3.2 بلههههه   الههههه    الهههههربح  صهههههافي  انبفهههههاض  نتيجهههههة  ج 2015 عهههههام

 حقههههههههوق اجمههههههههالي  متوسهههههههه  الموجههههههههودات اجمههههههههالي متوسهههههههه   زيههههههههادة 2015 عههههههههام فههههههههي كههههههههويتي دينههههههههار مليههههههههون
 . 2016,2015 عامي بيد ما المساهميد
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 نسب السيولة

 هههههههي تقيههههههيم للوضهههههه  المههههههالي   تقههههههيس نسههههههبة السههههههيولة مقههههههدرة الشههههههركة علهههههه  تلبيههههههة التزاماتههههههها قصههههههيرة األجههههههلج       
 "ألنشطة الشركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج 2015 عهههههام  فهههههي مهههههرة 1.29 مقابهههههل  مهههههرة 1.3 بلههههه  حيهههههث 2016 عهههههام  فهههههي بسهههههي  بشهههههكل  التهههههدا ل معهههههدل تحسهههههد
 ج2016 عههههههام فههههههي مههههههرة 1.05 المعههههههدل بلهههههه  حيههههههث ج السههههههريعة السههههههيولة نسههههههبة فههههههي مهههههه  ر تغييههههههر دال يوجهههههه بينمهههههها
 .2015 عام في مرة 1.07 مقابل
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 نسب املخاطر

 الههههههديون علهههههه  فيهههههه  االعتمههههههاد للشههههههركة يمكههههههد الهههههه   بالمههههههدة تتعلهههههه   هههههههي الماليههههههة الكفههههههاءة نسههههههب ايضههههههاا تسههههههم 
 .المساهميد حقوق مد بدال الم ق  التمويل مد ا رة  انماط
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 معدالت الدوران

 بهههههيد الع قهههههة اسهههههاا علههههه  مبنيهههههة المعهههههدالت فتلهههههك اصهههههولها توظيهههههف فهههههي الشهههههركة كفهههههاءة الهههههد ران معهههههدالت تقهههههيس"
 "االصول مستويات بمبتلف  ارتبا ها التشغيلية  التكاليف باإليرادات المتم لة النشاط مستويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2016 عام ال  ج2012 عام بيد م  االصو  دو ان معد   ة مؤثر يغيير ا  ي دث لم

 مككككككن المعككككككد  ةككككككذا  اد حيكككككك  ، 2016 عههههههام  حتهههههه  2012 عههههههام منككككككذ   ال ياكككككك   المدينككككككة الككككككذمم دو ان معككككككد  اسككككككتمر
 مككككككن الت صككككككي   تككككككرة اءخاكككككك   الككككككى أدى الككككككذ  االمككككككر 2016 عههههههام  ككككككة مههههههرة 6.60 الهههههه  2012 عههههههام مههههههرة 4.92

 .2016 عام في يوما 55 ال  2012 في يوماا 74

 2015 عهههههههام  كككككككة مهههههههرة 7.94 بهههههههـ م   ءكككككككة مكككككككرة 6.51 الههههههه  2016 عهههههههام  كككككككة المخككككككك ون دو ان معكككككككد  اءخاككككككك 
 عككككك م   كككككة  يومههههها 56 الههههه   2015 عهههههام  فهههههي يومههههها  46 مكككككن  المخككككك ون السكككككتخدام  الال مكككككة  االيككككك م عكككككدد  ا داد و  لتككككك لة

2016 . 

 ج تحسناا رئيسياا في معدالت رأا المال العامل.2016 بصفة عامةج شهد عام 
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 أداء األسهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 واإلفصاحاتسعر سهم الشركة وحجم التداول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السوق سوق الكوي  لأل راق المالية
 القطام القطام الصناعي

CGC  السهمم شر 
 رقم السهم  635

 تاريخ اإلدراج 23/1/2006
 رأا المال المدفوم دينار كويتي 13,504,609.400

 القيمة اإلسمية للسهم  فلس 100
 األسهم المصدرة  سهم 135,046,094

 أسهم البزينة سهم 362,835
 األسهم القائمة  سهم 134,683,259
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الإف�صاحات:

1 - يف 5 يناير ، مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، بر�سيد اأ�سهم اخلزينة عن الفرتة الربع �سنوية املنتهية يف 2015/12/31

2 - يف 16 يناير مت ار�سال كتاب اىل �سوق االوراق املالية بخ�صو�ص توقيع عقد املناق�صة اخلا�سة ب�سيانة وان�ساء �سبكة املجاري ال�سحية 
يف حمافظة حويل.

مناق�صة رقم: ق �ص/ �ص/ 56

املالك: وزارة الأ�صغال العامة

بقيمة -/1,128,750 د.ك

)مليون ومائة وثمانية وع�صرون األفًا و�صبعمائة وخم�صون دينار كويتي(

مدة التنفيذ: 1095 يوم

املالية بخ�سو�ص  للأوراق  الكويت  �سوق  كتاب اىل  ار�سال  16 يناير مت  3 - يف 
توقيع عقد املناق�سة اخلا�سة ب�سيانة عامة للطرق وال�ساحات يف حمافظة 

العا�سمة

مناق�صة رقم: ق �ص/ ط/ 325

املالك: وزارة الأ�صغال العامة

بقيمة -/1,368,000 د.ك

)مليون وثالثمائة وثمانية و�صتون األف دينار كويتي(

مدة التنفيذ: 24 �صهرًا

4 - يف 18 يناير مت ار�سال كتاب اىل �سوق الكويت للأوراق املالية بخ�سو�ص توقيع عقد املناق�صة اخلا�سة ب�سيانة عامة للطرق وال�ساحات 
يف حمافظة حويل

مناق�صة رقم: ق �ص/ ط/ 326

املالك: وزارة الأ�صغال العامة

بقيمة -/1,246,000 د.ك

)مليون ومائتان و�صتة واأربعون األف دينار كويتي(

مدة التنفيذ: 24 �صهرًا

5 - يف 25 يناير مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، للإف�ساح عن 
�سركة كومبايند اإنرجي للتجارة العامة واملقاوالت )ذ.م.م( - دولة الكويت، 

ك�سركة تابعة جديدة ل�سركة املجموعة امل�سرتكة للمقاوالت - �ص.م.ك.ع.

6 - يف 27 يناير، مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، للإف�ساح عن تر�صية مناق�صة. بخ�سو�ص اإن�ساء واإجناز و�سيانة املباين 
.China State Construction Engineering Co االإدارية مبدينة �سباح ال�سامل اجلامعية بال�سراكة مع ال�سركة ال�سينية

تبلغ ح�صتنا 25 % من قيمة امل�صروع

KU/KUCP/C0600/14-15 :مناق�صة رقم

املالك: جامعة الكويت 

بقيمة -/ 174,117,000  د.ك 

)مائة واأربعة و�صبعون مليونًا ومائة و�صبعة ع�صر الف لغري(

مدة التنفيذ: 3 �صنوات

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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7 - يف 30 يناير مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، للإف�ساح عن تعديل القيمة االإجمالية للمناق�سة اخلا�سة مب�سروع اإن�ساء 
واإجناز و�سيانة املوقف ال�سرقي ملبنى جممع الوزارات 

املناق�صة رقم : 2014/2 – 2015

املالك: وزارة املالية

لت�صبح القيمة 49,739,985.030 د.ك ت�صعة واأربعون مليونًا و�صبعمائة 

وت�صعة وثالثون األفًا وت�صعمائة وخم�صة وثمانون دينار كويتي وثالثون فل�صًا

واربعون  و�صبعمائة  مليونًا  واربعون  )ت�صعة  د.ك   49,740,000 من  بدًل 

الف دينار كويتي ( بناًء على مالحظات ديوان املحا�صبة.

مدة التنفيذ : 34 �صهرًا

8 - يف 2 فرباير مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، للإف�ساح عن 
تر�صية مناق�صة على �سركة املجموعة امل�سرتكة للمقاوالت االإمارات )ذ.م.م( – �سركة تابعة خا�سة باإن�ساء واإجناز و�سيانة جممع �سكني 

مكون من )232( م�سكن، باإمارة اأم القوين – مبنطقة مدينة ال�سهداء

املناق�صة رقم: 2015/2

املالك: برنامج ال�صيخ زايد لالإ�صكان بدولة الإمارات العربية املتحدة

بقيمة : -/ 324,000,000  درهم اإماراتي)ثالثمائة واأربعة وع�صرون مليون درهم اإماراتي(

ما يعادل  -/ 25,920,000د.ك، )خم�صة وع�صرون مليونًا وت�صعمائة وع�صرون األف دينار كويتي(

ومبدة تنفيذ قدرها 790 يوم + 30 يوم )فرتة حت�صري( .

9 - يف 8 فرباير مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، للإف�ساح عن تر�صية مناق�صة اخلا�صة مب�صروع اإن�صاء واإجناز و�صيانة املوقف 
ال�صرقي ملبنى جممع الوزارات التابع لوزارة املالية .

املناق�صة رقم : 2014/2 – 2015

املالك: وزارة املالية

بقيمة 49,739,985.030 د.ك 

وت�صعمائة وخم�صة  األفًا  وثالثون  وت�صعة  و�صبعمائة  مليونًا  واأربعون  )ت�صعة 

وثمانون دينار كويتي وثالثون فل�صًا(

مدة التنفيذ : 34 �صهرًا

10 - يف 9 فرباير، مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، للإف�ساح 
 China First High Way عن توقيع عقد مناق�صة، ب�سفتنا وكيل عن �سركة

Engineering Co اخلا�سة باإن�ساء واإجناز و�سيانة الطرق والتقاطعات على 
اجلزء الغربي من الطريق الدائري اخلام�ص

مناق�صة رقم: هـ ط/ 210

املالك: وزارة الأ�صغال العامة

بقيمة -/108,800,000 د.ك

)مائة وثمانية ماليني  وثمامنائة األف دينار كويتي(

مدة التنفيذ: 1400 يوم

11 - يف 14 فرباير مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية بخ�سو�ص تر�سية املناق�سة اخلا�سة بتنفيذ اأعمال البنية التحتية لدولة 
الكويت املرحلة اخلام�سة ع�سر – منطقة االأندل�ص

مناق�صة رقم: هـ �ص/ 188
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املالك: وزارة الأ�صغال العامة

بقيمة -/19,308,768 د.ك 

)ت�صعة ع�صر مليونًا وثالثمائة وثمانية األف و�صبعمائة وثمانية و�صتون دينار كويتي(

مدة التنفيذ: 36 �صهرًا

12 - يف 18 فرباير مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية للإف�ساح 
عن مناق�سة، ترتيبنا فيها االأول ومل ي�سلنا اأي كتاب ر�سمي بالرت�سية بعد، 

تابعة(  )�صركة  )ذ.م.م.(  الإمارات  للمقاولت  امل�صرتكة  املجموعة  �صركة  على 

بخ�سو�ص تطوير �سبكة خط �سرف مياه االأمطار اخلا�ص بتو�سعة مطار اأبو 

ظبي الدويل، عقد رقم 16/509

مناق�صة رقم: 123/2015

املالك: بلدية مدينة اأبو ظبي

بقيمة 137,531,581.45  درهم اإماراتي

من  جزء  واأربعون  وخم�صة  اإماراتي  درهم  وثمانون  وواحد  وخم�صمائة  األفًا  وثالثون  وواحد  وخم�صمائة  مليونًا  وثالثون  و�صبعة  )مائة 

الدرهم(

ما يعادل 11,002,526.000  د.ك

)اأحد ع�صر مليونًا واثنان األف وخم�صمائة و�صته وع�صرون دينار كويتي تقريبًا(

مدة التنفيذ: 540 يومًا

�صركة املجموعة امل�صرتكة  توقيع عقد مناق�سة على  اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، للإف�ساح عن  28 فرباير مت  13 - يف 
للمقاولت الإمارات )ذ.م.م( – �صركة تابعة خا�سة باإن�ساء واإجناز و�سيانة جممع �سكني مكون من )232( م�سكن، باإمارة اأم القوين – 

مبنطقة مدينة ال�سهداء

املناق�صة رقم: 2015/2

املالك: برنامج ال�صيخ زايد لالإ�صكان بدولة الإمارات العربية املتحدة

بقيمة : -/ 324,000,000  درهم اإماراتي )ثالثمائة واأربعة وع�صرون مليون درهم اإماراتي(

ما يعادل  -/ 25,920,000د.ك، )خم�صة وع�صرون مليونًا وت�صعمائة وع�صرون األف دينار كويتي(

ومبدة تنفيذ قدرها 790 يوم + 30 يوم )فرتة حت�صري( .

14 - يف 29 فرباير مت ار�سال كتاب اىل �سوق الكويت للأوراق املالية بخ�سو�ص توقيع عقد املناق�صة اخلا�سة باإن�ساء املباين واأعمال الطرق 
)IP4( والبنية التحتية يف منطقة حكومية - ميناء الدقم - �صلطنة ُعمان

مناق�صة رقم: 18/2013

املالك: هيئة املنطقة القت�صادية اخلا�صة – الدقم – �صلطنة عمان

بقيمة  55,418,774.409 ريال عماين

)خم�صة وخم�صون مليونًا واأربعمائة وثمانية ع�صر األفًا و�صبعمائة واأربعة و�صبعون ريال عماين واأربعمائة وت�صعة اأجزاء من الريال الُعماين 

ل غري(

ما يعادل  -/43,226,644 د.ك

)ثالثة واأربعون مليونًا ومائتان و�صتة وع�صرون األفًا و�صتمائة واأربعة واأربعون دينار كويتي ل غري(

مدة التنفيذ: 30 �صهرًا

15 - يف 16 مار�ص مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، للإف�ساح عن توقيع عقد م�سروع اإن�ساء معر�ص �سيارات فولك�ص فاجن 
املرحلة )2( االأعمال االإن�سائية فقط.

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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املالك: �صركة بهبهاين موتورز 

بقيمة  2,660,000.000 دينار كويتي 

)اثنان مليون و�صتمائة و�صتون األف دينار كويتي ل غري( 

مدة التنفيذ: 215 يوم

16 - يف 21 مار�ص مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية للإف�ساح 
املالية  لل�سنة  املجمعة  املالية  البيانات  ملناق�سة  االإدارة  اإجتماع جمل�ص  عن 

املنتهية يف 31 دي�صمرب 2015

للأوراق  الكويت  �سوق  اإىل  اأ(   /1( النموذج  اإر�سال  مت  مار�ص   23 يف   -  17
يف  املنتهية  املالية  لل�سنة  ال�سنوية  املالية  البيانات  عن  للإف�ساح  املالية 

2015/12/31

18 - يف 25 اأبريل مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، للإف�ساح 
املوقف  واإجناز و�صيانة  اإن�صاء  املناق�صة اخلا�صة مب�صروع  توقيع عقد  عن 

ال�صرقي ملبنى جممع الوزارات التابع لوزارة املالية .

املناق�صة رقم : 2014/2 – 2015

املالك: وزارة املالية

بقيمة 49,739,985.030 د.ك

)ت�صعة واأربعون مليونًا و�صبعمائة وت�صعة وثالثون األفًا وت�صعمائة وخم�صة وثمانون دينار كويتي وثالثون فل�صًا(

مدة التنفيذ : 34 �صهرًا

19 - يف 26 اأبريل مت اإر�صال كتاب اإىل �صوق الكويت لالأوراق املالية، لالإف�صاح عن موعد اإجتماع اجلمعية العامة العادية وغري العادية لل�صركة.

20 - يف 26 اأبريل مت اإر�صال كتاب اإىل �صوق الكويت لالأوراق املالية، لالإف�صاح عن �صدور حكم من حمكمة الإ�صتئناف بتاريخ 2016/04/24 
مببلغ 485,646.030 د.ك  زائد الفوائد القانونية ل�صالح ال�صركة

21 - يف 27 اأبريل مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، للإف�ساح 
من  الغو�ص  �سارع  و�سيانة  واإجناز  اإن�ساء  بخ�سو�ص  املناق�صة  تر�صية  عن 

الطريق الدائري اخلام�ص اإىل الطريق الدائري ال�ساد�ص.

مناق�صة رقم: هـ ط/ 263

املالك: وزارة الأ�صغال العامة

بقيمة -/77,300,000 د.ك

)�صبعة و�صبعون مليونًا وثالثمائة األف دينار كويتي(

مدة التنفيذ: ثالث �صنوات

22 - يف 01 مايو مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، للإف�ساح عن تر�صية املناق�صة رقم SPS.SB.2016-0404 اخلا�سة 
باإن�ساء و�سيانة اأعمال البنية التحتية للمدينة ال�سمالية للجزر 10و11و12 - مملكة البحرين، التابع لوزارة االإ�سكان/ املنامة،  مملكة 

البحرين على حتالف �سركتي ترينا و �سركة املجموعة امل�سرتكة للمقاوالت االإمارات )ذ.م.م( وهي �سركة تابعة بدولة االإمارات العربية  

املتحدة بن�سبة 50: 50

0404-SPS.SB.2016 :املناق�صة رقم

املالك: وزارة الإ�صكان/ املنامة

بقيمة 36,085,040.999 د.ب
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)�صتة وثالثون مليونًا وخم�صة وثمانون األفًا واأربعون دينار بحريني وت�صعمائة وت�صعة وت�صعون فل�صًا(

ما يعادل حوايل -/ 28,868,033 دينار كويتي تقريبًا )ثمانية وع�صرون مليونًا وثمامنائة وثمانية و�صتون األفًا وثالثة وثالثون دينار 

كويتي ل غري(

ومبدة تنفيذ قدرها 36 �صهرًا.

23 - يف 12 مايو  مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية بخ�سو�ص اجتماع جمل�ص االإدارة ملناق�سة البيانات املالية املرحلية للفرتة 
من 1 يناير 2016 اإىل 31 مار�ص 2016 )غري مدققة(

24 - يف 15 مايو  مت اإر�صال منوذج رقم )1/اأ( اإىل �صوق الكويت لالأوراق املالية بخ�صو�ص اإعالن البيانات املالية املرحلية عن الربع الأول من 
عام 2016 لل�صركات املدرجة يف �صوق الكويت لالأوراق املالية.

25 - يف 15 مايو  مت اإر�صال كتاب اإىل �صوق الكويت لالأوراق املالية بخ�صو�ص اأهم القرارات التي اتخذت يف اجتماع اجلمعية العامة العادية 
وغري العادية ل�صركتنا

26 - يف 17 مايو مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، للإف�ساح 
املكمل عن تر�سية مناق�سة بخ�سو�ص اإن�ساء واإجناز و�سيانة املباين االإدارية 

 China ال�سينية  ال�سركة  مع  بال�سراكة  اجلامعية  ال�سامل  �سباح  مبدينة 

State Construction Engineering Co.

تبلغ ح�صتنا 25 % من قيمة امل�صروع

15-14/KU/KUCP/C0600 :مناق�صة رقم

املالك: جامعة الكويت 

بقيمة -/ 174,117,000  د.ك

)مائة واأربعة و�صبعون مليونًا ومائة و�صبعة ع�صر الف لغري(

مدة التنفيذ: 3 �صنوات

27 - يف 21 مايو مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية للإف�ساح عن م�ساهمي ال�سركة ممن ت�سل ملكيتهم ن�سبة 5 % اأو اأكرث 
من راأ�ص مال ال�سركة

28 - يف 21 مايو مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية بخ�سو�ص اإر�سال ن�سخة عربي، مع ن�سخة اإجنليزي من البيانات املالية 
املرحلية املجمعة للفرتة من 1 يناير 2016، اإىل 31 مار�ص 2016 )غري مدققة( مع تقرير املراجعة

29 - يف 09 يونيو مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية، للإف�ساح عن توقيع عقد املناق�صة رقم SPS.SB.2016-0404 اخلا�سة 
باإن�ساء و�سيانة اأعمال البنية التحتية للمدينة ال�سمالية للجزر 10و11و12 - مملكة البحرين، على حتالف �سركتي ترينا و�سركة املجموعة 

امل�سرتكة للمقاوالت االإمارات )ذ.م.م( وهي �سركة تابعة بدولة االإمارات العربية  املتحدة بن�سبة 50: 50

SPS.SB.2016-0404 :املناق�صة رقم

املالك: وزارة الإ�صكان/ املنامة

بقيمة 36,085,040.999 د.ب )�صتة وثالثون مليونًا وخم�صة وثمانون األفًا واأربعون دينار بحريني وت�صعمائة وت�صعة وت�صعون فل�صًا(

ما يعادل حوايل -/28,868,033 دينار كويتي تقريبًا )ثمانية وع�صرون مليونًا وثمامنائة وثمانية و�صتون األفًا وثالثة وثالثون دينار 

كويتي ل غري(

ومبدة تنفيذ قدرها 36 �صهرًا.

30 - يف 20 يونيو مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية بخ�سو�ص تر�صية املناق�صة اخلا�سة بتنفيذ اأعمال البنية التحتية لدولة 
الكويت املرحلة اخلام�سة ع�سر – منطقة االأندل�ص 

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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مناق�صة رقم: هـ �ص/ 188

املالك: وزارة الأ�صغال العامة

بقيمة -/19,308,768 د.ك

)ت�صعة ع�صر مليونًا وثالثمائة وثمانية األف و�صبعمائة وثمانية و�صتون دينار كويتي(

مدة التنفيذ: 36 �صهرًا

31 - يف 20 يونيو مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية بخ�سو�ص اإجراءات ال�سهر اخلا�سة بتوزيع اأ�سهم املنحة بن�سبة 10 % 
)10 اأ�صهم لكل 100 �صهم( والتي قررتها اجلمعية العامة العادية وغري العادية بتاريخ 2016/05/15

32 - يف 21 يونيو مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية بخ�سو�ص املوافقة على جتديد حق �سراء اأو بيع 10 % من اأ�سهم ال�سركة 
)اأ�صهم اخلزينة(

33 - يف 23 يونيو مت اإر�صال كتاب اإىل �صوق الكويت لالأوراق املالية بخ�صو�ص 
توزيع اأ�صهم املنحة عن ال�صنة املالية املنتهية يف 2015/12/31

34 - يف 23 يونيو مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية بخ�سو�ص 
من  د.ك   485,646.030 وقدره  به  املحكوم  املبلغ  بكامل  �سيك  ا�ستلم 

االإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، بناًء على حكم من حمكمة اال�ستئناف 

بتاريخ 2016/04/24  ل�سالح ال�سركة.

35 - يف 28 يونيو مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية بخ�سو�ص 
توقيع عقد اإن�ساء واإجناز و�سيانة ور�سة الهياكل املركزية - �سركة البهبهاين 

موتورز )املرحلة 1( 

بقيمة 8,240,000.000

)ثمانية ماليني ومائتان واأربعون األف دينار كويتي ل غري( 

مدة التنفيذ 7 اأ�صهر

36 - يف 29 يونيو مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية بخ�سو�ص 
ت�سكيل جمل�ص االإدارة

37 - يف 25 يوليو مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية بخ�سو�ص 
تر�صية م�سروع طبقة فار�ص ال�سفلى الإنتاج النفط الثقيل - مرحلة اأوىل – 

خطوط اأنابيب - عقد رقم  JI 2029/07 - 01 ب�سفتنا مقاول باطن ل�سركة برتوفاك العاملية، التابعة ل�سركة نفط الكويت.

 بقيمة -/12,744,827 د.ك )اثنا ع�صر مليونًا و�صبعمائة واأربعة واأربعون األفًا وثمامنائة و�صبعة وع�صرون دينار كويتي ل غري( 

ومبدة تنفيذ  23 �صهرًا

اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية للإف�ساح عن مناق�سة، ترتيبنا فيها الأول ب�سفتنا وكيل عن �سركة  38 - يف 31 يوليو مت 
املجموعة امل�سرتكة للمقاوالت االإمارات ذ.م.م- االإمارات العربية املتحدة، ومل ي�سلنا اأي كتاب ر�سمي بالرت�سية بعد. بخ�سو�ص اإن�ساء 

واجناز و�سيانة طرق وج�سور و�سرف اأمطار و�سحية وخدمات اأخرى يف جنوب ال�سرة، �ساملة �سارع دم�سق والدائري اخلام�ص وطريق 

امللك في�سل بن عبد العزيز.

املناق�صة رقم هـ ط/ 257

املالك: وزارة الأ�صغال

بقيمة : -/85,424,000 د.ك

)خم�صة وثمانون مليونًا واأربعمائة واأربعة وع�صرون األف دينار كويتي(

مدة التنفيذ: ثالث �صنوات
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39 - يف 1 اأغ�صط�ص مت اإر�سال كتاب اإىل �سوق الكويت للأوراق املالية للإف�ساح عن مناق�سة، ترتيبنا فيها الأول ومل ي�سلنا اأي كتاب ر�سمي 
بالرت�سية بعد. اخلا�سة ب�سيانة عامة للطرق وال�ساحات يف حمافظة الفروانية

مناق�صة رقم: ق �ص/ ط/ 358

املالك: وزارة الأ�صغال العامة

بقيمة -/3,000,000 د.ك )ثالثة ماليني دينار كويتي ل غري (

مدة التنفيذ: 24 �صهرًا

40 - يف 2 اأغ�صط�ص مت اإر�سال كتاب اإىل �سركة بور�سة الكويت للإف�ساح عن مناق�سة ترتيبنا فيها االأول، ومل ي�سلنا اأي كتاب بالرت�سية بعد 
على �سركة امل�سرتكة العامة للتجارة العامة واملقاوالت ذ.م.م )�سركة تابعة(. 

CA 10-3/4، 13-3،18/8-5/8 &24 وملحقاتها مع و�سلت برمييوم للحفر التطويري -  خخ�سو�ص تزويد اأنابيب تبطني قيا�ص 

ING & ACCESSORIES SIZES 4/3 املجموعة )2( و )5(

RFQ – 2035885 مناق�صة رقم

املالك: �صركة نفط الكويت

بقيمة -/39,850,132 د.ك

)ت�صعة وثالثون مليونًا وثمامنائة وخم�صون األفًا ومائة واثنان وثالثون دينار كويتي(

مدة التنفيذ: ثالث �صنوات

41 - يف 11اغ�صط�ص  مت اإر�صال كتاب  �صركة بور�صة الكويت بخ�صو�ص اجتماع جمل�ص الإدارة ملناق�صة البيانات املالية املرحلية للفرتة من 1 
يناير 2016 اإىل 30 يونيو 2016 )غري مدققة(

42 - يف 14 اغ�صط�ص  مت اإر�سال منوذج رقم )1/اأ( اإىل  �سركة بور�سة الكويت بخ�سو�ص اإعلن البيانات املالية املرحلية عن الربع الثاين من 
عام 2016 لل�سركات املدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املالية. 

43 - يف 20 اأغ�صط�ص  مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت بخ�سو�ص اإر�سال عدد )1( ن�صخة عربي، عدد )1( ن�صخة اإجنليزي من 
البيانات املالية املرحلية للفرتة من 1 يناير 2016، اإىل 30 يونيو 2016 )غري مدققة( مع تقرير املراجعة

44 - يف 25 اأغ�صط�ص  مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت للإف�ساح عن توقيع عقد  بخ�سو�ص اإن�ساء واإجناز و�سيانة املباين االإدارية 
 China ال�سينية  ال�سركة  مع  بال�سراكة  اجلامعية  ال�سامل  �سباح  مبدينة 

State Construction Engineering Co.

تبلغ ح�صتنا 25 % من قيمة امل�صروع

KU/KUCP/C0600/14-15 :مناق�صة رقم

املالك: جامعة الكويت 

بقيمة -/ 174,117,000  د.ك

)مائة واأربعة و�صبعون مليونًا ومائة و�صبعة ع�صر الف لغري(

مدة التنفيذ: 3 �صنوات

45 - يف 04 �صبتمرب  مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت للإف�ساح عن توقيع عقد املناق�سة اخلا�سة بتقدمي خدمات ال�سقاالت بني 
املالك وال�سركة التابعة امل�سرتكة العامة للتجارة العامة واملقاوالت )ذ.م.م (

عقد رقم: 4500003551

املالك: �صركة اإيكويت للبرتوكيماويات

بقيمة -/ 3,000,000  د.ك

) ثالثة ماليني دينار كويتي لغري(

مدة التنفيذ: 3 �صنوات

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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46 - يف 29 �صبتمرب  مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت للإف�ساح عن مناق�سة، ترتيبنا فيها الأول ومل ي�سلنا اأي كتاب ر�سمي 
بالرت�سية بعد. بخ�سو�ص خدمات ا�سلح وا�ستبدال وتعديل وان�ساء خطوط االنابيب يف مناطق غرب الكويت

RFQ - 2032282 :مناق�صة رقم

املالك: �صركة نفط الكويت

بقيمة -/ 3,564,668 د.ك

)ثالثة ماليني وخم�صمائة واأربعة و�صتون األفًا و�صتمائة وثمانية و�صتون دينار كويتي ل غري( 

مدة التنفيذ: 4 �صنوات

47 - يف 09 اأكتوبر مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت بخ�سو�ص توقيع عقد م�سروع طبقة فار�ص ال�سفلى الإنتاج النفط الثقيل - 
مرحلة اأوىل - خطوط اأنابيب - عقد رقم  JI 2029/07 - 01 ب�سفتنا مقاول باطن ل�سركة برتوفاك العاملية، التابعة ل�سركة نفط 

الكويت،

بقيمة -/12,744,827 د.ك

)اثنا ع�صر مليونًا و�صبعمائة واأربعة واأربعون األفًا وثمامنائة و�صبعة وع�صرون دينار كويتي ل غري(

ومبدة تنفيذ  23 �صهرًا

48 - يف 12 اأكتوبر مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت للإف�ساح عن مناق�سة، ترتيبنا فيها الأول ومل ي�سلنا اأي كتاب ر�سمي بالرت�سية 
بعد. بخ�سو�ص طرق داخلية وبنية حتتية يف منطقة الفلح - املرحلة الرابعة على فرع ال�صركة باأبو ظبي مناق�سة رقم: 59/2015

املالك: بلدية مدينة اأبو ظبي

بقيمة -/ 41,840,000 درهم اماراتي

)واحد واربعون مليونًا وثمامنائة واأربعون األف درهم اإماراتي فقط ل غري(

ما يعادل -/ 3,430,880 د.ك

)ثالثة ماليني واأربعمائة وثالثون األفًا وثمامنائة وثمانون دينار كويتي ل غري(

ومبدة تنفيذ  11 �صهرًا

49 - يف 13 اأكتوبر مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت بخ�سو�ص توقيع عقد لتنفيذ اأعمال البنية التحتية يف دولة الكويت املرحلة 
اخلام�سة ع�سر –  منطقة االأندل�ص،

مناق�صة رقم: هـ �ص/ 188

املالك: وزارة الأ�صغال العامة

بقيمة -/19,308,768 د.ك 

)ت�صعة ع�صر مليونًا وثالثمائة وثمانية األف و�صبعمائة وثمانية و�صتون دينار كويتي(

مدة التنفيذ: 36 �صهرًا

50 - يف 17 اأكتوبر مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت للإف�ساح عن اأمر تغيريي لعقد املناق�سة اخلا�سة بتطوير ورفع كفاءة تقاطع 
�سارع االحتاد مع طريق فلج املعل – اأم القيوين )املرحلة الثانية – التقاطع الرئي�سي( اخليار الثاين على فرع ال�سركة باأبو ظبي 

.)R/7194 – 311906/82/2014( :ملحق عقد املناق�صة رقم

بقيمة -/ 10,630,482 درهم اإماراتي

)ع�صرة ماليني و�صتمائة وثالثون األفًا واأربعمائة واإثنان وثمانون درهم اإماراتي(.

ما يعادل  -/ 871,700 د.ك

)ثمامنائة وواحد و�صبعون األفًا و�صبعمائة دينار كويتي(.

املالك: وزارة الأ�صغال العامة
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دولة الإمارات العربية املتحدة

ومبدة تنفيذ قدرها ثمانية اأ�صهر

51 - يف 18 اأكتوبر مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت للإف�ساح عن مناق�سة، ترتيبنا فيها الأول ب�سفتنا وكيل عن �سركة املجموعة 
امل�سرتكة  للمقاوالت االإمارات ذ.م.م. – االإمارات العربية املتحدة ، ومل ي�سلنا اأي كتاب ر�سمي بالرت�سية بعد. بخ�سو�ص اإن�صاء وا�صتكمال 

و�صيانة طريق يربط ما بني اجلزء القائم للطريق الدائري ال�صابع مع اجلزء اجلنوبي للطريق الإقليمي 

املناق�صة رقم : هـ ط/ 242

 املالك: وزارة الأ�صغال العامة

وت�صعمائة  مليونًا  وت�صعون  و�صبعة  )مائة  د.ك   197,950,000/- بقيمة 

وخم�صون األف دينار كويتي(

مدة التنفيذ: 48 �صهرًا

52 - يف 10 نوفمرب مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت للإف�ساح عن 
اجتماع جمل�ص االإدارة ملناق�سة البيانات املالية املرحلية للفرتة من 1 يناير 

2016 اإىل 30 �صبتمرب 2016 )9 اأ�صهر- غري مدققة(

اإر�سال كتاب اإىل �سركة بور�سة الكويت للإف�ساح عن  53 - يف 12 نوفمرب مت 
توقيع عقد، بني �سركة كومبايند اإنرجي للتجارة العامة واملقاوالت - ذ.م.م. 

- وهي �سركة تابعة ل�سركتنا، و�سركة تكنيكا�ص ريونيدا�ص و اخلا�ص باالأعمال 

املدنية للحزمة االأوىل من م�سفاة الزور 

عقد رقم 1003125110

املالك: �صركة البرتول الوطنية الكويتية

بقيمة 22,370,904.381 د.ك

دينار  واأربعة  وت�صعمائة  األفًا  و�صبعون  وثالثمائة  مليونًا  وع�صرون  )اإتنان 

كويتي وثالثمائة وواحد وثمانون فل�ص ل غري(

ومبدة تنفيذ  24 �صهرًا

54 - يف 13 نوفمرب  مت اإر�سال منوذج رقم )1/اأ( اإىل  �سركة بور�سة الكويت بخ�سو�ص اإعلن البيانات املالية املرحلية عن الربع الثالث من 
عام 2016 لل�سركات املدرجة يف �سوق الكويت للأوراق املالية.

55 - يف 15 نوفمرب مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت للإف�ساح عن ملحق لعقد املناق�سة اخلا�سة بتطوير ورفع كفاءة تقاطع �سارع 
االحتاد مع طريق فلج املعل – اأم القيوين )املرحلة الثانية – التقاطع الرئي�سي( اخليار الثاين على فرع ال�سركة باأبو ظبي 

.)R/7194 – 311906/82/2014( :ملحق عقد املناق�صة رقم

بقيمة -/ 10,630,482 درهم اإماراتي

)ع�صرة ماليني و�صتمائة وثالثون األفًا واأربعمائة واإثنان وثمانون درهم اإماراتي(.

ما يعادل  -/ 871,700 د.ك

)ثمامنائة وواحد و�صبعون األفًا و�صبعمائة دينار كويتي(.

املالك: وزارة الأ�صغال العامة

دولة الإمارات العربية املتحدة

ومبدة تنفيذ قدرها ثمانية اأ�صهر

56 - يف 15 نوفمرب مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت للإف�ساح عن ت�سحيح اإعلن بخ�سو�ص توقيع عقد مع �سركة تكنيكا�ص 

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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ريونيدا�ص و اخلا�ص باالأعمال املدنية للحزمة االأوىل من م�سفاة الزور 

عقد رقم 1003125110

املالك: �صركة البرتول الوطنية الكويتية

بقيمة 22,370,904.381 د.ك

)اإتنان وع�صرون مليونًا وثالثمائة و�صبعون األفًا وت�صعمائة واأربعة دينار كويتي وثالثمائة وواحد وثمانون فل�ص ل غري(

ومبدة تنفيذ  24 �صهرًا

57 - يف 20 نوفمرب مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت للإف�ساح عن توقيع عقد املناق�سة اخلا�سة باإن�ساء واإجناز و�سيانة �سارع 
الغو�ص من الطريق الدائري اخلام�ص اإىل الطريق الدائري ال�ساد�ص.

مناق�صة رقم: هـ ط/ 263

املالك: وزارة الأ�صغال العامة

بقيمة -/77,300,000 د.ك

)�صبعة و�صبعون مليونًا وثالثمائة األف دينار كويتي(

مدة التنفيذ: ثالث �صنوات

58 -  يف 20 نوفمرب مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت بخ�سو�ص اإر�سال ن�سخة عربي، مع ن�سخة اإجنليزي من البيانات املالية 
املرحلية املجمعة للفرتة من 1 يناير 2016، اإىل 30 �صبتمرب 2016 )غري مدققة( مع تقرير املراجعة.

59 - يف 18 دي�صمرب مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت للإف�ساح عن مناق�سة ترتيبنا فيها الأول ) اأقل الأ�صعـار ( ومل ي�سلنا اأي كتب 
ر�سمية  بالرت�سية بعد . بخ�سو�ص اأعمال خارجية حول مرافق االنتاج اجلوار�سية يف مناطق �سمال الكويت

RFP - 2037219 :مناق�صة رقم

املالك: �صركة نفط الكويت

بقيمة -/ 72,938,000 د.ك

)اإثنان و�صبعون مليونًا وت�صعمائة وثمانية وثالثون األف دينار كويتي ل غري( 

مدة التنفيذ: 5 �صنوات

60 - يف 20 دي�صمرب، مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت ، للإف�ساح عن تر�صية مناق�صة. بخ�سو�ص طرق داخلية وبنية حتتية يف 
منطقة الفلح - املرحلة الرابعة على فرع ال�سركة باأبو ظبي مناق�سة رقم: 59/2015

املالك: بلدية مدينة اأبو ظبي

بقيمة -/ 41,840,000 درهم اماراتي

)واحد واربعون مليونًا وثمامنائة واأربعون األف درهم اإماراتي فقط ل غري(

ما يعادل -/ 3,430,880 د.ك

)ثالثة ماليني واأربعمائة وثالثون األفًا وثمامنائة وثمانون دينار كويتي ل غري(

ومبدة تنفيذ  11 �صهرًا

61 - يف 29 دي�صمرب، مت اإر�سال كتاب اإىل  �سركة بور�سة الكويت ، للإف�ساح عن تعيني مدير الإدارة املخاطر
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 بيانات اإلتصال

 املكتب الرئيسي –شركة اجملموعة املشرتكة للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 

 العنوان  : منطقة العارضية الصناعيةج د لة الكوي  284ج القسيمة 2قطعة 

 العنوان البريد  : الكوي  13049الصفاة  4819ص.  

 تلفون : 22254545 (965)  

 فاكس : 24344686 (965) - 24344610 (965)

info@cgc-kw.com : البريد اإللكتر ني 

 : www.cgc-kw.com : الموق  اإللكتر ني 

   

 (واخلرسانة اإلسفلت ومصانع الكراج) اخلدمات مراكز

 العنوان : د لة الكوي  –منطقة كبار المقا ليد  –المنطقة الصناعية  –الصليبية 

 تلفون : 24677674 (965) – 24674898 (965) - 24674897 (965) : 

 فاكس :   24677673 (965)

info@cgc-kw.com : البريد اإللكتر ني 

 

 

 

 

 

 

شركة المجموعة المشتركة 
للمقاوالت )ش.م.ك.ع( 
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 داخل دولة الكويتالشركات التابعة 

 الشركة املشرتكة العاملية العقارية )ش.م.ك.م(

 العنوان  : منطقة العارضية الصناعيةج د لة الكوي  284ج القسيمة 2قطعة 

 العنوان البريد  : الكوي  13049الصفاة  4819ص.  

 تلفون : 22254545 (965)  

 فاكس :  24344610 (965)

 

 للتجارة العامة واملقاوالت )ذ.م.م(شركة اململكة املتحدة 

 العنوان : منطقة العارضية الصناعيةج د لة الكوي  284ج القسيمة 2قطعة 

 العنوان البريد  : الكوي  13049الصفاة  4819ص.  

 تلفون : 22254545 (965)  

 فاكس :  24344610 (965)

   

 شركة اجملموعة املشرتكة للصخور )ش.م.ك.م(

 العنوان : د لة الكوي  –الد ر السادا  11 حدة  – 85قسيمة  – 5قطعة  –مجم  البيرق  –العقيلة 

 العنوان البريد  : الكوي  13049الصفاة  21912ص.  

 تلفون : 23824191 (965)

 فاكس : 23824189 (965)
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 املعروف وشركاهعبد الرمحن  (م.م.ذ) واملقاوالت العامة للتجارة املشرتكة والربجس املعروف شركة

 العنوان : منطقة العارضية الصناعيةج د لة الكوي  284ج القسيمة 2قطعة 

 العنوان البريد  : الكوي  13049الصفاة  4819ص.  

 تلفون : 22254545 (965)  

 فاكس :  24344610 (965)

   

 م(.م.ذ) واملقاوالت العامة للتجارة العامة املشرتكة شركة

 العنوان : منطقة العارضية الصناعيةج د لة الكوي  284 ج القسيمة2قطعة 

 العنوان البريد  : الكوي  13049الصفاة  4819ص.  

 تلفون : 22050333 (965)

 فاكس : 22050330 (965) : 

   

.(م.م.ذ  )واملقاوالت العامة للتجارة إنرجي كومبايند شركة  

 العنوان : د لة الكوي منطقة العارضية الصناعيةج  284ج القسيمة 2قطعة 

 العنوان البريد  : الكوي  13049الصفاة  4819ص.  

 تلفون : 22254545 (965)  

 فاكس :  24344610 (965)

 

 

شركة المجموعة المشتركة 
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 الشركات التابعة خارج دولة الكويت

 قطر دولة – م.م.ذ واملقاوالت للتجارة املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان : قطر - الد حة – البامس الدائر  – 44 رقم النعيجة منطقة

qatar@cgc-kw.com : البريد اإللكتر ني 

 تلفون : 44520520 (974)

 فاكس : 44664999 (974)

   

 قطر دولة – م.م.ذ املشرتكة اجملموعة مصانع شركة

 العنوان : قطر - الد حة – البامس الدائر  – 44 رقم النعيجة منطقة

 تلفون : 44520450 (974) : 

 فاكس : (44666771 (974

   

 عمان سلطنة – مسقط – م.م.ذ للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان : 32 شقة – 1/1/96 مبن  238 شارم – 1/130 قطعة – الغبرة شمال – مسق 

Info.oman@combinedgroup.net : البريد اإللكتر ني 

 تلفون : 24491433 (968) : 

 فاكس : 24491400 (968)  
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 السورية العربية اجلمهورية – م.م.ذ للمقاوالت السورية املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان :  العطار الصمد  بناء -السريعة الوجبة فر ج مقابل -الشع ن -دمش : العنوان

 تلفون : 114445001 (963)

 فاكس : 114445003 (963)

   

 املتحدة العربية اإلمارات – ظيب أبو – م.م.ذ اإلمارات للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان : الكبتي سالم مبارك راشد محمد بناية ج22 ق ج36 م مصفح

Info.uae@combinedgroup.net : البريد اإللكتر ني 

 تلفون : 6121999 (9712)

 فاكس : (6121900 (9712
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 الفروع خارج دولة الكويت

 العراق - بغداد فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان : مرب  الوا   قر  فندق كورال باالا -906منطقة الوحدة رقم  -بغداد

 تلفون : 7190782 (964-1)

   

 املتحدة العربية اإلمارات – ظيب أبو فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العربية اإلمارات -ظبي أبو 112364  .ص -ظبي أبو الصناعية مصفح M-36 رقم منطقة
 العنوان : المتحدة

Info.uae@combinedgroup.net : البريد اإللكتر ني 

 تلفون : 6121999 (9712)

 فاكس : 6121900 (9712)

   

 السعودية العربية اململكة –اخلرب فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 المملكة -(  G501) ص ح برج -فهد بد فيصل األمير  ري  -البندرية -الببر مدينة
 العنوان : السعودية العربية

 تلفون : 8675414 (96613)

 فاكس : 8675413 (96613)
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 الفروع خارج دولة الكويت

 العراق - بغداد فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان : مرب  الوا   قر  فندق كورال باالا -906منطقة الوحدة رقم  -بغداد

 تلفون : 7190782 (964-1)

   

 املتحدة العربية اإلمارات – ظيب أبو فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العربية اإلمارات -ظبي أبو 112364  .ص -ظبي أبو الصناعية مصفح M-36 رقم منطقة
 العنوان : المتحدة

Info.uae@combinedgroup.net : البريد اإللكتر ني 

 تلفون : 6121999 (9712)

 فاكس : 6121900 (9712)

   

 السعودية العربية اململكة –اخلرب فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 المملكة -(  G501) ص ح برج -فهد بد فيصل األمير  ري  -البندرية -الببر مدينة
 العنوان : السعودية العربية

 تلفون : 8675414 (96613)

 فاكس : 8675413 (96613)
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 قطر دولة – الدوحة فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان : قطر - الد حة -البامس الدائر  -44 النعيجة منطقة

 تلفون : 44520520 (974)

 فاكس : 44664999(974)

   

 املتحدة العربية اإلمارات –دبي فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان : 2106 رقم شقة -1 الشغفار برج -دبي التيكوم منطقة – بيبلوا فندق بجوار

Info.uae@combinedgroup.net : البريد اإللكتر ني 

 تلفون : 4305682 (9714)

 فاكس : 4305696 (9714)

 
   

 املتحدة العربية اإلمارات – العني فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان : 7 رقم مكتب – النعيمي راشد مبارك السيد بناية – الصناعية – العيد

Info.uae@combinedgroup.net : البريد اإللكتر ني 

 تلفون : 37375887 971+

 فاكس : 37375877 971+
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 قطر دولة – الدوحة فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان : قطر - الد حة -البامس الدائر  -44 النعيجة منطقة

 تلفون : 44520520 (974)

 فاكس : 44664999(974)

   

 املتحدة العربية اإلمارات –دبي فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان : 2106 رقم شقة -1 الشغفار برج -دبي التيكوم منطقة – بيبلوا فندق بجوار

Info.uae@combinedgroup.net : البريد اإللكتر ني 

 تلفون : 4305682 (9714)

 فاكس : 4305696 (9714)

 
   

 املتحدة العربية اإلمارات – العني فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان : 7 رقم مكتب – النعيمي راشد مبارك السيد بناية – الصناعية – العيد

Info.uae@combinedgroup.net : البريد اإللكتر ني 

 تلفون : 37375887 971+

 فاكس : 37375877 971+
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 لبنان – بريوت فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان : الطابق األو  -ب اية ال م  -جار  ج راك -الروجة -بيروت

 تلفون : (965) 66767192

 فاكس : (965) 24344610

 

 البحرين – املنامة فرع – للمقاوالت املشرتكة اجملموعة شركة

 العنوان : 2212، ج ة رقم 5720، جار  2648، مب ة 257ماي ة بم اا، م مك  -الم امة -البحرين

 تلفون : (973) 66300568

 فاكس : (6121900 (9712
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شركة المجموعة المشتركة
للمقاوالت )ش.م.ك.( عامة

البيانات املالية املجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

مع
تقرير مراقبي احلسابات املستقلني



شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت - ش.م.ك. )عامة(
وشركاتها التابعة

دولة الكويت

البيانات املالية املجمعة
للسنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2016

مع
تقرير مراقبي احلسابات املستقلني
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