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 7102أداء 

 31/12/2016 31/12/2017 البٍاى

   

 248,309,305 295,742,882 اال٠شاداد )د.ن.(

 14,214,428 18,471,848 ِجًّ اٌشثح )د.ن.(

 % 5.7 % 6.2 ٘بِؼ ِجًّ اٌشثح )%(

   فبفٟ اٌشثح ) د.ن.( : 

 4,322,635 4,874,650 ِغبّٟ٘ اٌؾشوخ األَ

 (1,153,783) (691,434) اٌحقـ غ١ش اٌّغ١طشح

 4,183,216 3,168,852 

 % 1.7 %1.64 ٘بِؼ فبفٟ اٌشثح )%(

 29.17 32.90 سثح١خ اٌغُٙ )فٍظ ٌىً عُٙ(

 259,179,550 329,342,739 إجّبٌٟ اٌّٛجٛداد )د.ن.(

 45,637,908 46,436,397 إجّبٌٟ حمٛق اٌٍّى١خ )د.ن.(

 عُٙ( 100اعُٙ ٌىً  10% ) 10 عُٙ( 100اعُٙ ٌىً  10% ) 10 اعُٙ ِٕحخ %) عُٙ (

 135,046,094 148,550,703 االعُٙ اٌمبئّخ )عُٙ(

 فٍظ( 20% )20 فٍظ( 20% )20 اٌزٛص٠عبد إٌمذ٠خ )فٍظ ٌٍغُٙ(

 % 1.22 % 1.42 اٌعبئذ عٍٟ اٌّٛجٛداد )%(

 %10.15 % 11 )%( اٌّغب١ّ٘ٓاٌعبئذ عٍٟ حمٛق 
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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 / 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(

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

 

 
 

 

 حضرات السادة المساهمين الكرام،،،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 

 ال امببببة لمسبببباهمب جببببركة الم موعببببة المجببببتركة للم بببباو ت  يطيبببب  لببببب بن برحبببب  بكببببم لببببب هبببب ا ا  تمببببا  لل م يببببة 
)ش.م.ك. ( وبود بن بن ل لكم تحيات زمالئب بعضاء م لب  اددارة مبك كامبل ت بديرنا لحرابكم المسبتمر علبة متاب بة  ن بازات 

 .الجركة األم وجركاتها التاب ة ولروعها لب  ميك الم ا ت

 -: >710تم إنجاز ما يلي خالل رام 

الخااببببببة بكالببببببة المجبببببباريك  <<تببببببم تاببببببني  الجببببببركة بببببببين  ئحببببببة الم بببببباولين المبببببب هلين ل ئببببببة األعمببببببال البببببب   -
جبببببببركة  8=جبببببببركات ل بببببببط مبببببببن بابببببببل  :ادنجبببببببائية لبببببببدو جبببببببركة ن بببببببط الكويبببببببت، وتتضبببببببمن الالئحبببببببة علبببببببة 

 للمناقاات ال امة.مان ة در ة بولة بعمال  نجائية لدو ال هاز المركزي 

 IT( ،)Firewall & Coreقامبببببببببببت الجبببببببببببركة بمتاب بببببببببببة تطبببببببببببوير بنيتهبببببببببببا التحتيبببببببببببة لت نيبببببببببببة الم لومبببببببببببات ) -

switches( وكببببببب لك زيبببببببادة ح بببببببم وحبببببببدة التخبببببببزين المركزيبببببببة ،)EMC لتلبيبببببببة احتيا بببببببات كالبببببببة المجببببببباريك )
ت الرقميبببببة، كمبببببا قامبببببت ث الت نيبببببات واأل هبببببزة الجببببببكية وا تابببببا ير كالبببببة الخبببببدمات الت نيبببببة ولببببب  بحبببببدوتبببببول

Businessالجركة بتطوير نظام )  Intelligent  ) 

خرسببببببانة( بزيببببببادة كبيببببببرة عببببببن ال ببببببام  8م 89<9><، كميببببببة )>710بلببببببج  نتبببببباس ماببببببانك الخرسببببببانة خببببببالل عببببببام  -
(، كمببببببا بلببببببج 8م >=999:%( والبببببب ي بلببببببج ليببببببه ادنتبببببباس بكميببببببة )1=، بنسبببببببة ت ببببببدر بحببببببوالب );710الماضببببببب 

طببببببن، بزيببببببادة كبيببببببرة علببببببة مببببببا تببببببم  :1=88:9 بإ مببببببالب قببببببدر  >710 نتبببببباس ماببببببانك األسبببببب لت خببببببالل عببببببام 
 .طن <;<979 در ب  ، حيث كان ي;710ه لب ال ام الماضب تح ي 
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 -الذركات التابعة:

قامبببببببببببببت جبببببببببببببركة الم موعبببببببببببببة المجبببببببببببببتركة للابببببببببببببخور )ش.م.ك.م(، بجبببببببببببببراء بببببببببببببباخرتين  ضببببببببببببباليتين  -
(MOSHTARAKA2( و )MOSHTARAKA3 خببببببببببببببببببالل عببببببببببببببببببام ،)و لببببببببببببببببببك ضببببببببببببببببببمن خطتهببببببببببببببببببا >710 ،

 ا ستراتي ية الهادلة  لة زيادة حاة الجركة من السو  وكس  عمالء  دد

ل الميببببببة )ش.م.م(، لببببببب سببببببلطنة ، تببببببم تسبببببب يل جببببببركة الم موعببببببة المجببببببتركة للم بببببباو ت ا>710خببببببالل عببببببام  -
م بببببباو ت الطببببببر ، م بببببباو ت  نجبببببباء م بببببباو ت البنبببببباء والتجببببببييد، لدر ببببببة الممتببببببازة، لمزاولببببببة بعمببببببال ل ُعمببببببان،

 جبكات ومحطات الار   احب.

حاببببببببببببلت جببببببببببببركة المجببببببببببببتركة ال امببببببببببببة للت ببببببببببببارة ال امببببببببببببة والم بببببببببببباو ت علببببببببببببة جببببببببببببهادة األيببببببببببببزو                              -
مبببببببن  والبيئبببببببةوالسبببببببالمة ، كمبببببببا حابببببببلت علبببببببة جبببببببهادة ببببببببالمركز الببببببب هبب لبببببببب األمبببببببن 110< -:710رقبببببببم : 

 لر  الكويت. –السالمة  ال م ية األمريكية لمهندسب

 -الحوكمة:

، تبببببم اسبببببتي اء نمبببببو س متاب بببببة حوكمبببببة الجبببببركات مبببببن خبببببالل بواببببببة الهيئبببببة ادلكترونيبببببة لموقبببببك >710خبببببالل عبببببام 
هيئبببببة بسبببببوا  المبببببال، وتبببببم اسبببببتالم الموال بببببة علبببببة النمبببببو س مبببببن قببببببل هيئبببببة بسبببببوا  المبببببال، كمبببببا ع بببببدت ل نبببببة 

( 8وع ببببببببببدت ل نببببببببببة الترجببببببببببيحات والمكالبببببببببب ت عببببببببببدد )( ا تماعببببببببببات، 01التببببببببببدقي  و دارة المخبببببببببباطر عببببببببببدد )
، كمبببببببا بقببببببرت الجبببببببركة سبببببببالمة >710خببببببالل ال بببببببام  ات( ا تماعببببببب8ا تماعببببببات، وع بببببببدت ل نبببببببة الحوكمببببببة عبببببببدد )

ونزاهببببببة البيانببببببات الماليببببببة التزامببببببا ب واعببببببد حوكمببببببة الجببببببركات المبببببب كورة لببببببب الالئحببببببة التن ي يببببببة لل ببببببانون رقببببببم 
 .لمال وتنظيم نجاط األورا  المالية وت ديالتهبجأن  نجاء هيئة بسوا  ا 7101( لسنة >)

 -المدئولية المجتمعية للذركة:

قامبببببببت جبببببببركة الم موعبببببببة المجبببببببتركة للم ببببببباو ت، بت بببببببديم البببببببدعم والرعايبببببببة للمسببببببباب ة الرمضبببببببانية ال ال بببببببة  -
لح بببببظ وت ويبببببد ال بببببربن الكبببببريم، التاب بببببة لمحالظبببببة األحمبببببدي، تحبببببت رعايبببببة م بببببالب الجبببببي / لبببببواز حمبببببد خالبببببد 

 محالظ األحمدي. –الاباح 

ً من الجركة بدور الجبا  الااعد لب تطوير مست بل ا - ألمة، قامت الجركة بالدعم والمجاركة لب م رض "مرعب" و يمانا
ة ي م ية الايدلالية المستدامة و لك بالت اون مك لترجيد طاقات الجبا   ست مار طاقتهم لب المجاريك وتح ي  التنم

م موعة من دعم ورعاية مجاريك تخرس ب قيام الجركة الكويتية ووزارة الدولة لجئون الجبا  والرياضة، بادضالة  لة
 طلبة ال ام ات بالكويت.

 -األداء المالي:

                            دينبببببببببببببببار كبببببببببببببببويتب م اببببببببببببببببل  7==,97>,:<7/-مبلغببببببببببببببباً وقبببببببببببببببدر   >710بلغبببببببببببببببت اديبببببببببببببببرادات ل بببببببببببببببام  -
 %. <0 بزيادة قدرها ;710دينار كويتب لب عام  :81,<81,=79/-

                         دينبببببببببببببار كبببببببببببببويتب م اببببببببببببببل  =9=,0>9,=0/-مبلغببببببببببببباً وقبببببببببببببدر   >710بلبببببببببببببج   مبببببببببببببالب البببببببببببببرب  ل بببببببببببببام  -
 %. 81 بزيادة قدرها ;710دينار كويتب لب عام  =09,709,97/-

ال
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 جبكات ومحطات الار   احب.

حاببببببببببببلت جببببببببببببركة المجببببببببببببتركة ال امببببببببببببة للت ببببببببببببارة ال امببببببببببببة والم بببببببببببباو ت علببببببببببببة جببببببببببببهادة األيببببببببببببزو                              -
مبببببببن  والبيئبببببببةوالسبببببببالمة ، كمبببببببا حابببببببلت علبببببببة جبببببببهادة ببببببببالمركز الببببببب هبب لبببببببب األمبببببببن 110< -:710رقبببببببم : 

 لر  الكويت. –السالمة  ال م ية األمريكية لمهندسب

 -الحوكمة:

، تبببببم اسبببببتي اء نمبببببو س متاب بببببة حوكمبببببة الجبببببركات مبببببن خبببببالل بواببببببة الهيئبببببة ادلكترونيبببببة لموقبببببك >710خبببببالل عبببببام 
هيئبببببة بسبببببوا  المبببببال، وتبببببم اسبببببتالم الموال بببببة علبببببة النمبببببو س مبببببن قببببببل هيئبببببة بسبببببوا  المبببببال، كمبببببا ع بببببدت ل نبببببة 

( 8وع ببببببببببدت ل نببببببببببة الترجببببببببببيحات والمكالبببببببببب ت عببببببببببدد )( ا تماعببببببببببات، 01التببببببببببدقي  و دارة المخبببببببببباطر عببببببببببدد )
، كمبببببببا بقببببببرت الجبببببببركة سبببببببالمة >710خببببببالل ال بببببببام  ات( ا تماعببببببب8ا تماعببببببات، وع بببببببدت ل نبببببببة الحوكمببببببة عبببببببدد )

ونزاهببببببة البيانببببببات الماليببببببة التزامببببببا ب واعببببببد حوكمببببببة الجببببببركات المبببببب كورة لببببببب الالئحببببببة التن ي يببببببة لل ببببببانون رقببببببم 
 .لمال وتنظيم نجاط األورا  المالية وت ديالتهبجأن  نجاء هيئة بسوا  ا 7101( لسنة >)

 -المدئولية المجتمعية للذركة:

قامبببببببت جبببببببركة الم موعبببببببة المجبببببببتركة للم ببببببباو ت، بت بببببببديم البببببببدعم والرعايبببببببة للمسببببببباب ة الرمضبببببببانية ال ال بببببببة  -
لح بببببظ وت ويبببببد ال بببببربن الكبببببريم، التاب بببببة لمحالظبببببة األحمبببببدي، تحبببببت رعايبببببة م بببببالب الجبببببي / لبببببواز حمبببببد خالبببببد 

 محالظ األحمدي. –الاباح 

ً من الجركة بدور الجبا  الااعد لب تطوير مست بل ا - ألمة، قامت الجركة بالدعم والمجاركة لب م رض "مرعب" و يمانا
ة ي م ية الايدلالية المستدامة و لك بالت اون مك لترجيد طاقات الجبا   ست مار طاقتهم لب المجاريك وتح ي  التنم

م موعة من دعم ورعاية مجاريك تخرس ب قيام الجركة الكويتية ووزارة الدولة لجئون الجبا  والرياضة، بادضالة  لة
 طلبة ال ام ات بالكويت.

 -األداء المالي:

                            دينبببببببببببببببار كبببببببببببببببويتب م اببببببببببببببببل  7==,97>,:<7/-مبلغببببببببببببببباً وقبببببببببببببببدر   >710بلغبببببببببببببببت اديبببببببببببببببرادات ل بببببببببببببببام  -
 %. <0 بزيادة قدرها ;710دينار كويتب لب عام  :81,<81,=79/-

                         دينبببببببببببببار كبببببببببببببويتب م اببببببببببببببل  =9=,0>9,=0/-مبلغببببببببببببباً وقبببببببببببببدر   >710بلبببببببببببببج   مبببببببببببببالب البببببببببببببرب  ل بببببببببببببام  -
 %. 81 بزيادة قدرها ;710دينار كويتب لب عام  =09,709,97/-

ال
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                                      مبلغبببببببببببببباً وقببببببببببببببدر  >710لسببببببببببببببنة  الخبببببببببببببباك بمسبببببببببببببباهمب الجببببببببببببببركة األم بلببببببببببببببج اببببببببببببببالب الببببببببببببببرب  -
 بزيبببببببادة قبببببببدرها ;710لبببببببب عبببببببام  دينبببببببار كبببببببويتب :8;,9,877/-دينبببببببار كبببببببويتب م اببببببببل   1:;,9>=,9/-

07.< .% 

م اببببببببببببل                      دينببببببببببار كببببببببببويتب <8>,897,<87/-مبلغبببببببببباً وقببببببببببدر   >710بلببببببببببج   مببببببببببالب المو ببببببببببودات لسببببببببببنة  -
 %. >7بزيادة قدرها  ;710دينار كويتب لب سنة  1::,<>0,<:7/-

للببببببب  للسبببببببهم(  1<.87) >710بلغبببببببت ربحيبببببببة السبببببببهم ل تبببببببرة ا  نبببببببب عجبببببببر جبببببببهراً المنتهيبببببببة لبببببببب عبببببببام  -
 %. >072 بزيادة قدرها لل  للسهم( >0.<7بالم ارنة مك ال ام الساب  حيث بلغت ربحية السهم )

 -األداء التذغيلي:

 -تم التسليم ا بتدائب للمجاريك التالية: >710خالل عام 

، دولة (B) للم موعة الكويت جمال منط ة لب الهيدروكربونية بالن ايات الملو ة التربة لردم مرال   نجاء مجرو  .0
 جركة ن ط الكويت.المالك الكويت، 

  .بعمال ميكانيكية بدولة الكويت 81مجرو  مراكز الت مك  .7
 .، بدولة الكويتالكويت جر   نو  بنابي  خطوط مسار تحويل/  واستبدال  ديد، بنابي  خط تركي  مجرو  .8
المالك/  ،بدولة الكويت محالظة ال اامة، عامة للطر  والساحات لبايانة  :87ال  د رقم:   ك/ ط /  مجرو  .9

 وزارة ا جغال ال امة.
 ال اامة لب دولة الكويت،ايانة وانجاء جبكة الم اري الاحية لب محالظة  1:ال  د رقم:   ك / ش /  مجرو  .:

 المالك/ وزارة ا جغال ال امة.
 -كما تم التسليم النهائب للمجاريك التالية:

المالك/  ،ب محالظة ال اامة لب دولة الكويتايانة عامة للطر  والساحات ل 9;7ال  د رقم:   ك / ط /  مجرو  .0
 وزارة ا جغال ال امة

 .بعمال مدنية بدولة الكويت 81مجرو  مراكز الت مك  .7
لب دولة قطر المالك  (األولة الحزمة) وال انية األولة المرحلة -ها ر بنب جمال لمنط ة التحتية والبنية الطر  مجرو  .8

 .قطر بدولة ال امة األجغال هيئة
لب دولة قطر المالك األولة  الحزمة( الحمامة روضة) الخيسة وجر  جمال منط ة لب التحتية والبنية الطر  مجرو  .9

 .قطر بدولة ال امة األجغال هيئة
 غر ) منط ة( 7) ال ط ة رقم نهيان، بل خلي ة محمد سي  للجي   سكنية للل م مك وايانة  ن از و  نجاءمجرو   .:

 لب دولة ادمارات. (0:
 الت اطك – ال انية المرحلة) ال يوين بم – الم ال للج طري  مك ا تحاد جار  ت اطك ك اءة ورلك تطويرمجرو   .;

 .دولة ادمارات ال ربية المتحدة وزارة األجغال ال امةلب دولة ادمارات المالك  (الرئيسب
 مملكة المنامة،/ ادسكان وزارةالمالك  البحرين مملكة الجمالية المدينة لب الاحب الار  ميا  جبكات مجرو  .>

 . البحرين
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                                      مبلغبببببببببببببباً وقببببببببببببببدر  >710لسببببببببببببببنة  الخبببببببببببببباك بمسبببببببببببببباهمب الجببببببببببببببركة األم بلببببببببببببببج اببببببببببببببالب الببببببببببببببرب  -
 بزيبببببببادة قبببببببدرها ;710لبببببببب عبببببببام  دينبببببببار كبببببببويتب :8;,9,877/-دينبببببببار كبببببببويتب م اببببببببل   1:;,9>=,9/-

07.< .% 

م اببببببببببببل                      دينببببببببببار كببببببببببويتب <8>,897,<87/-مبلغبببببببببباً وقببببببببببدر   >710بلببببببببببج   مببببببببببالب المو ببببببببببودات لسببببببببببنة  -
 %. >7بزيادة قدرها  ;710دينار كويتب لب سنة  1::,<>0,<:7/-

للببببببب  للسبببببببهم(  1<.87) >710بلغبببببببت ربحيبببببببة السبببببببهم ل تبببببببرة ا  نبببببببب عجبببببببر جبببببببهراً المنتهيبببببببة لبببببببب عبببببببام  -
 %. >072 بزيادة قدرها لل  للسهم( >0.<7بالم ارنة مك ال ام الساب  حيث بلغت ربحية السهم )

 -األداء التذغيلي:

 -تم التسليم ا بتدائب للمجاريك التالية: >710خالل عام 

، دولة (B) للم موعة الكويت جمال منط ة لب الهيدروكربونية بالن ايات الملو ة التربة لردم مرال   نجاء مجرو  .0
 جركة ن ط الكويت.المالك الكويت، 

  .بعمال ميكانيكية بدولة الكويت 81مجرو  مراكز الت مك  .7
 .، بدولة الكويتالكويت جر   نو  بنابي  خطوط مسار تحويل/  واستبدال  ديد، بنابي  خط تركي  مجرو  .8
المالك/  ،بدولة الكويت محالظة ال اامة، عامة للطر  والساحات لبايانة  :87ال  د رقم:   ك/ ط /  مجرو  .9

 وزارة ا جغال ال امة.
 ال اامة لب دولة الكويت،ايانة وانجاء جبكة الم اري الاحية لب محالظة  1:ال  د رقم:   ك / ش /  مجرو  .:

 المالك/ وزارة ا جغال ال امة.
 -كما تم التسليم النهائب للمجاريك التالية:

المالك/  ،ب محالظة ال اامة لب دولة الكويتايانة عامة للطر  والساحات ل 9;7ال  د رقم:   ك / ط /  مجرو  .0
 وزارة ا جغال ال امة

 .بعمال مدنية بدولة الكويت 81مجرو  مراكز الت مك  .7
لب دولة قطر المالك  (األولة الحزمة) وال انية األولة المرحلة -ها ر بنب جمال لمنط ة التحتية والبنية الطر  مجرو  .8

 .قطر بدولة ال امة األجغال هيئة
لب دولة قطر المالك األولة  الحزمة( الحمامة روضة) الخيسة وجر  جمال منط ة لب التحتية والبنية الطر  مجرو  .9

 .قطر بدولة ال امة األجغال هيئة
 غر ) منط ة( 7) ال ط ة رقم نهيان، بل خلي ة محمد سي  للجي   سكنية للل م مك وايانة  ن از و  نجاءمجرو   .:

 لب دولة ادمارات. (0:
 الت اطك – ال انية المرحلة) ال يوين بم – الم ال للج طري  مك ا تحاد جار  ت اطك ك اءة ورلك تطويرمجرو   .;

 .دولة ادمارات ال ربية المتحدة وزارة األجغال ال امةلب دولة ادمارات المالك  (الرئيسب
 مملكة المنامة،/ ادسكان وزارةالمالك  البحرين مملكة الجمالية المدينة لب الاحب الار  ميا  جبكات مجرو  .>

 . البحرين
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                                      مبلغبببببببببببببباً وقببببببببببببببدر  >710لسببببببببببببببنة  الخبببببببببببببباك بمسبببببببببببببباهمب الجببببببببببببببركة األم بلببببببببببببببج اببببببببببببببالب الببببببببببببببرب  -
 بزيبببببببادة قبببببببدرها ;710لبببببببب عبببببببام  دينبببببببار كبببببببويتب :8;,9,877/-دينبببببببار كبببببببويتب م اببببببببل   1:;,9>=,9/-

07.< .% 

م اببببببببببببل                      دينببببببببببار كببببببببببويتب <8>,897,<87/-مبلغبببببببببباً وقببببببببببدر   >710بلببببببببببج   مببببببببببالب المو ببببببببببودات لسببببببببببنة  -
 %. >7بزيادة قدرها  ;710دينار كويتب لب سنة  1::,<>0,<:7/-

للببببببب  للسبببببببهم(  1<.87) >710بلغبببببببت ربحيبببببببة السبببببببهم ل تبببببببرة ا  نبببببببب عجبببببببر جبببببببهراً المنتهيبببببببة لبببببببب عبببببببام  -
 %. >072 بزيادة قدرها لل  للسهم( >0.<7بالم ارنة مك ال ام الساب  حيث بلغت ربحية السهم )

 -األداء التذغيلي:

 -تم التسليم ا بتدائب للمجاريك التالية: >710خالل عام 

، دولة (B) للم موعة الكويت جمال منط ة لب الهيدروكربونية بالن ايات الملو ة التربة لردم مرال   نجاء مجرو  .0
 جركة ن ط الكويت.المالك الكويت، 

  .بعمال ميكانيكية بدولة الكويت 81مجرو  مراكز الت مك  .7
 .، بدولة الكويتالكويت جر   نو  بنابي  خطوط مسار تحويل/  واستبدال  ديد، بنابي  خط تركي  مجرو  .8
المالك/  ،بدولة الكويت محالظة ال اامة، عامة للطر  والساحات لبايانة  :87ال  د رقم:   ك/ ط /  مجرو  .9

 وزارة ا جغال ال امة.
 ال اامة لب دولة الكويت،ايانة وانجاء جبكة الم اري الاحية لب محالظة  1:ال  د رقم:   ك / ش /  مجرو  .:

 المالك/ وزارة ا جغال ال امة.
 -كما تم التسليم النهائب للمجاريك التالية:

المالك/  ،ب محالظة ال اامة لب دولة الكويتايانة عامة للطر  والساحات ل 9;7ال  د رقم:   ك / ط /  مجرو  .0
 وزارة ا جغال ال امة

 .بعمال مدنية بدولة الكويت 81مجرو  مراكز الت مك  .7
لب دولة قطر المالك  (األولة الحزمة) وال انية األولة المرحلة -ها ر بنب جمال لمنط ة التحتية والبنية الطر  مجرو  .8

 .قطر بدولة ال امة األجغال هيئة
لب دولة قطر المالك األولة  الحزمة( الحمامة روضة) الخيسة وجر  جمال منط ة لب التحتية والبنية الطر  مجرو  .9

 .قطر بدولة ال امة األجغال هيئة
 غر ) منط ة( 7) ال ط ة رقم نهيان، بل خلي ة محمد سي  للجي   سكنية للل م مك وايانة  ن از و  نجاءمجرو   .:

 لب دولة ادمارات. (0:
 الت اطك – ال انية المرحلة) ال يوين بم – الم ال للج طري  مك ا تحاد جار  ت اطك ك اءة ورلك تطويرمجرو   .;

 .دولة ادمارات ال ربية المتحدة وزارة األجغال ال امةلب دولة ادمارات المالك  (الرئيسب
 مملكة المنامة،/ ادسكان وزارةالمالك  البحرين مملكة الجمالية المدينة لب الاحب الار  ميا  جبكات مجرو  .>

 . البحرين
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 -العقود الموقعة:

، بتوقيببببببك ع ببببببود مجبببببباريك وبوامببببببر تجببببببغيلية >710قامببببببت الجببببببركة األم وجببببببركاتها التاب ببببببة ولروعهببببببا خببببببالل عببببببام 
( ع بببببببود 9دينبببببببار كبببببببويتب، تتضبببببببمن توقيبببببببك ) مليبببببببون :00027ل  بببببببود مجببببببباريك  ببببببباري تن يببببببب ها بمبببببببا م موعبببببببه 

( بوامببببببر عمببببببل تغييريببببببة لمجبببببباريك قيببببببد التن يبببببب ، و لببببببك عببببببن طريبببببب  8مجبببببباريك  ديببببببدة بادضببببببالة  لببببببة توقيببببببك )
مليببببببون دينببببببار كببببببويتب، سببببببيتم تن يبببببب ها بدولببببببة الكويببببببت، وتوقيببببببك  =21>01الجببببببركة األم، يبلببببببج   ماليهببببببا حببببببوالب 

مليببببببون  >920ت ال ربيببببببة المتحببببببدة ب يمببببببة ت ببببببادل حببببببوالب ( مجببببببرو  لببببببب دولببببببة ادمببببببارا7ع ببببببود  ديببببببدة عببببببدد )
   دينار كويتب، سيتم تن ي ها بادمارات ال ربية المتحدة.

 -توزيعات األرباح:

اقتببببببببرح م لبببببببب   دارة  >710لببببببببب ضببببببببوء األداء التجببببببببغيلب والمببببببببالب البببببببب ي جببببببببهدته الم موعببببببببة خببببببببالل عببببببببام 
للبببببب   للسببببببهم  71% مببببببن ال يمببببببة ا سببببببمية للسببببببهم والبببببب ي ي ببببببادل 71الجببببببركة توزيببببببك برببببببباح ن ديببببببة بنسبببببببة 

سبببببببببهم( علبببببببببة  011بسبببببببببهم لكبببببببببل  01% بسبببببببببهم منحبببببببببة م انيبببببببببة مبببببببببن رب  المبببببببببال المبببببببببدلو  )01وتوزيبببببببببك 
يبببببوم عمبببببل ب بببببد تببببباري   81لبببببب نهايبببببة يبببببوم ا سبببببتح ا  المحبببببدد لبببببه المسببببباهمين المسببببب لين لبببببب دلببببباتر الجبببببركة 

 ان  اد ال م ية ال امة.

 يراداتنببببببا وتحسببببببين هببببببامش الببببببرب  دداراتنببببببا وبقسببببببامنا وعبببببببر  ميببببببك  ة  ليببببببه هببببببو زيببببببادة ن الهببببببد  البببببب ي نسبببببب 
 جركاتنا التاب ة ولروعنا داخل وخارس دولة الكويت.

وبالنيابببببببة عببببببن السببببببادة بعضبببببباء م لبببببب  اددارة بود بن بعبببببببر عببببببن خببببببالك امتنببببببانب  ولببببببب ختببببببام هبببببب ا الت ريببببببر
مو ولبببببب ال هبببببد وسبببببمو رئبببببي  م لببببب  البببببوزراء وت بببببديري  لبببببة حضبببببرة اببببباح  السبببببمو بميبببببر دولبببببة الكويبببببت وسببببب

مببببببك  >710وكالببببببة الببببببوزارات والهيئببببببات الحكوميببببببة وكببببببل الجببببببركات والبنببببببوك التببببببب قامببببببت بببببببدعمنا خببببببالل عببببببام 
 .علة  هودهم المب ولة خالل ال امجكر خاك  لة م ل  اددارة والموظ ين وال املين 

وبن يكلبببببل خطانببببببا بمزيبببببد مبببببن الت بببببدم والن بببببباح،  ونسبببببأل هللا ال لبببببب ال بببببدير بن يبببببديم علينببببببا ن مبببببة األمبببببن واألمبببببان
 ويول نا لرل ة دولة الكويت.
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 -العقود الموقعة:

، بتوقيببببببك ع ببببببود مجبببببباريك وبوامببببببر تجببببببغيلية >710قامببببببت الجببببببركة األم وجببببببركاتها التاب ببببببة ولروعهببببببا خببببببالل عببببببام 
( ع بببببببود 9دينبببببببار كبببببببويتب، تتضبببببببمن توقيبببببببك ) مليبببببببون :00027ل  بببببببود مجببببببباريك  ببببببباري تن يببببببب ها بمبببببببا م موعبببببببه 

( بوامببببببر عمببببببل تغييريببببببة لمجبببببباريك قيببببببد التن يبببببب ، و لببببببك عببببببن طريبببببب  8مجبببببباريك  ديببببببدة بادضببببببالة  لببببببة توقيببببببك )
مليببببببون دينببببببار كببببببويتب، سببببببيتم تن يبببببب ها بدولببببببة الكويببببببت، وتوقيببببببك  =21>01الجببببببركة األم، يبلببببببج   ماليهببببببا حببببببوالب 

مليببببببون  >920ت ال ربيببببببة المتحببببببدة ب يمببببببة ت ببببببادل حببببببوالب ( مجببببببرو  لببببببب دولببببببة ادمببببببارا7ع ببببببود  ديببببببدة عببببببدد )
   دينار كويتب، سيتم تن ي ها بادمارات ال ربية المتحدة.

 -توزيعات األرباح:

اقتببببببببرح م لبببببببب   دارة  >710لببببببببب ضببببببببوء األداء التجببببببببغيلب والمببببببببالب البببببببب ي جببببببببهدته الم موعببببببببة خببببببببالل عببببببببام 
للبببببب   للسببببببهم  71% مببببببن ال يمببببببة ا سببببببمية للسببببببهم والبببببب ي ي ببببببادل 71الجببببببركة توزيببببببك برببببببباح ن ديببببببة بنسبببببببة 

سبببببببببهم( علبببببببببة  011بسبببببببببهم لكبببببببببل  01% بسبببببببببهم منحبببببببببة م انيبببببببببة مبببببببببن رب  المبببببببببال المبببببببببدلو  )01وتوزيبببببببببك 
يبببببوم عمبببببل ب بببببد تببببباري   81لبببببب نهايبببببة يبببببوم ا سبببببتح ا  المحبببببدد لبببببه المسببببباهمين المسببببب لين لبببببب دلببببباتر الجبببببركة 

 ان  اد ال م ية ال امة.

 يراداتنببببببا وتحسببببببين هببببببامش الببببببرب  دداراتنببببببا وبقسببببببامنا وعبببببببر  ميببببببك  ة  ليببببببه هببببببو زيببببببادة ن الهببببببد  البببببب ي نسبببببب 
 جركاتنا التاب ة ولروعنا داخل وخارس دولة الكويت.

وبالنيابببببببة عببببببن السببببببادة بعضبببببباء م لبببببب  اددارة بود بن بعبببببببر عببببببن خببببببالك امتنببببببانب  ولببببببب ختببببببام هبببببب ا الت ريببببببر
مو ولبببببب ال هبببببد وسبببببمو رئبببببي  م لببببب  البببببوزراء وت بببببديري  لبببببة حضبببببرة اببببباح  السبببببمو بميبببببر دولبببببة الكويبببببت وسببببب

مببببببك  >710وكالببببببة الببببببوزارات والهيئببببببات الحكوميببببببة وكببببببل الجببببببركات والبنببببببوك التببببببب قامببببببت بببببببدعمنا خببببببالل عببببببام 
 .علة  هودهم المب ولة خالل ال امجكر خاك  لة م ل  اددارة والموظ ين وال املين 

وبن يكلبببببل خطانببببببا بمزيبببببد مبببببن الت بببببدم والن بببببباح،  ونسبببببأل هللا ال لبببببب ال بببببدير بن يبببببديم علينببببببا ن مبببببة األمبببببن واألمبببببان
 ويول نا لرل ة دولة الكويت.
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 -اهفسوع:

 

 

 

 شسكُ اجملٌىعُ املشرتكُ هوٌكاوالت )ش.َ.ن.ع(

 -اهشسكات اهتابعُ: 

 دٌٚخ اٌى٠ٛذ اٌؾشوخ اٌّؾزشوخ اٌعب١ٌّخ اٌعمبس٠خ )ػ.َ.ن.َ(  1

 دٌٚخ اٌى٠ٛذ ؽشوخ اٌٍّّىخ اٌّزحذح ٌٍزجبسح اٌعبِخ ٚاٌّمبٚالد ر.َ.َ  2

 دٌٚخ اٌى٠ٛذ ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍقخٛس )ػ.َ.ن.َ( 3

 دٌٚخ اٌى٠ٛذ ؽشوخ اٌّعشٚف ٚاٌجشجظ اٌّؾزشوخ ٌٍزجبسح اٌعبِخ ٚاٌّمبٚالد ر.َ.َ 4

 دٌٚخ اٌى٠ٛذ ؽشوخ اٌّؾزشوخ اٌعبِخ ٌٍزجبسح اٌعبِخ ٚاٌّمبٚالد  ر.َ.َ 5

 دٌٚخ اٌى٠ٛذ ؽشوخ وِٛجب٠ٕذ إٔشجٟ ٌٍزجبسح اٌعبِخ ٚاٌّمبٚالد  ر.َ.َ. 6

 اإلِبساد اٌعشث١خ اٌّزحذح –أثٛ ظجٟ  ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍّمبٚالد اإلِبساد ر.َ.َ 7

 دٌٚخ لطش ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍزجبسح ٚاٌّمبٚالد ر.َ.َ 8

 دٌٚخ لطش اٌّؾزشوخ ر.َ.َؽشوخ ِقبٔع اٌّجّٛعخ  9

 عٍطٕخ عّبْ -ِغمو    ػ.َ.َ ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍّمبٚالد  10

 اٌجّٙٛس٠خ اٌعشث١خ اٌغٛس٠خ ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ اٌغٛس٠خ ٌٍّمبٚالد ر.َ.َ 11

 عٍطٕخ عّبْ -ِغمو    ػ.َ.َ اٌعب١ٌّخ ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍّمبٚالد 12

 اإلِبساد اٌعشث١خ اٌّزحذح - فشع أثٛ ظجٟ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍّمبٚالدؽشوخ  1

 اإلِبساد اٌعشث١خ اٌّزحذح -فشع دثٟ  ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍّمبٚالد 2

 اإلِبساد اٌعشث١خ اٌّزحذح -فشع اٌع١ٓ  ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍّمبٚالد 3

 دٌٚخ لطش -اٌذٚحخ فشع  ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍّمبٚالد 4

 اٌعشاق -فشع ثغذاد  ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍّمبٚالد 5

 اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌغعٛد٠خ -فشع اٌخجش  ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍّمبٚالد 6

 ٌجٕبْ - فشع ث١شٚد ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍّمبٚالد 7

 اٌجحش٠ٓ – إٌّبِخفشع  ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍّمبٚالد 8

 عّبْ عٍطٕخ - عّبْفشع  ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍّمبٚالد 9

فااااااشٚع ِااااااٛصع١ٓ عٍااااااٝ  9ربثعااااااخ ٚ  خؽااااااشو 12، رّزٍااااااه اٌؾااااااشوخ 2017وّااااااب فااااااٟ اٌغاااااإخ اٌّب١ٌااااااخ 
 دٚي اٌؾشق األٚعو ٚاٌخ١ٍج.

المجموعــــة
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 املشآٌىْ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هككككككككي  عكككككككك ن  % 49، اٌّعااااااااشٚف ِٛعااااااااٝ اٌغاااااااا١ذ/ عجااااااااذ اٌااااااااشحّٓو اٌغاااااااا١ذ/ أحّااااااااذ ِٛعااااااااٝ اٌّعااااااااشٚفٍوزلكككككككك  
 الوجووػخ.

 اٌّعشٚف، ٘ٛ سئ١ظ ِجٍظ اإلداسح ٌٍّجّٛعخ.ِٛعٝ اٌغ١ذ/ عجذ اٌشحّٓ 

الوبلَككككككخ الذولَككككككخ  االعز ككككككبسادهككككككي  عكككككك ن الوجووػككككككخ هوككككككض  ث ككككككش خ  %9.91اٌغاااااا١ذ/ عاااااا١ٍّبْ  بٌااااااذ اٌحّااااااذ ٍوزلكككككك  
٠ٕااااااب٠ش  31إلداسح األصككككككو ، وةككككككٌ كككككككش خ هغككككككبةوخ  وٍزَككككككخ ه الككككككخ رككككككن ر عَغكككككك ب هككككككي  جكككككك  الذ وهككككككخ ال وٍزَككككككخ  ككككككٌ 

 .االعزضوبساد، وةٌ كش خ هزخصصخ  ٌ 1974

))ػلككككككي ككككككك   هذككككككب ع لذغككككككبة هككككككي  عكككككك ن الوجووػككككككخ، % 10.62واااااابِىٛ ٌرعاااااازعّبس )ػ.َ.ن.ع( كككككككش خ  رغككككككزضوش
سائككككككذح وه شةككككككب  ككككككٌ  اعككككككزضوبسكككككككش خ  رؼزجككككككش كككككككش خ  ككككككبه وو ((االعككككككزضوبسًالؼوككككككضا ثبإلصككككككب خ لصككككككٌذو   ككككككبه و 

 .1998عبَ دولخ ال وٍذ، والزٌ ثذ د ػولَبر ب  ٌ 

 ،  َوزل  ب هغبةووى  خشوى.%30.47ٚلذس٘ب  هب الٌغجخ الوزج َخ هي  ع ن الوجووػخ 

أسثعااااااااخ عؾااااااااش ) واااااااا٠ٛزٟ د٠ٕاااااااابس 14,855,070.300ثٍاااااااال سأط ِاااااااابي اٌؾااااااااشوخ  2017د٠غااااااااّجش  31"وّااااااااب فااااااااٟ 
 عٍااااااااٝ ِٛصعاااااااابا ( ٚعااااااااجعْٛ د٠ٕاااااااابس واااااااا٠ٛزٟ ٚ ر ّبئااااااااخ فٍااااااااظ١ٍِٛٔاااااااابا ٚ ّبّٔبئااااااااخ ٚ ّغااااااااخ ٚ ّغااااااااْٛ أٌفاااااااابا 

 

 

24.50% 

24.50% 

9.91% 

10.62% 

30.47% 

 املساهوىى

 بحمد موسة الم رو / السيد

 عبد الرحمن موسة الم رو / السيد

  ي ا -سليمان خالد الحمد / السيد

 كامكو/ السادة

 بخرون

148,550,703 ســهـــم )مائـــة وثمانيـــة وأربعـــون مليونـــاً وخمسمائــة وخمســـون ألفــاً وسبعمائــة وثالثــة ســهـــم( قيمة 
كل سهم 100 فلس )مائة فلس(".
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، حقااااااااااٍذ 2009فااااااااااٟ ِااااااااااب٠ٛ .3
اٌؾااااااشوخ عٍااااااٝ ؽااااااٙبدح األ٠ااااااضٚ 

. رّعااااااااااااً ٘اااااااااااازٖ 2004:14001
اٌؾاااااااٙبدح أٔرّاااااااخ إداسح اٌجاااااااٛدح 
ٌٍج١ئااااااخ. ٘اااااازٖ اٌؾااااااٙبدح فاااااابٌحخ 

 . 2018ِب٠ٛ  15حزٝ 

 شٔادات اجلىدَ واهشالًُ

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، حقااااااااااٍذ 2009فااااااااااٟ ِااااااااااب٠ٛ .2
اٌؾاااااااااااااشوخ عٍاااااااااااااٝ ؽاااااااااااااٙبدح 

OHSAS 2007:18001 .
رّعاااااً ٘ااااازٖ اٌؾاااااٙبدح ٔرااااابَ إداسح 
اٌغاااااااارِخ ٚاٌقااااااااحخ ا١ٌّٕٙااااااااخ. 
٘ااااااازٖ اٌؾاااااااٙبدح فااااااابٌحخ حزاااااااٝ 

 .2018ِب٠ٛ  14

 

 

، حقاااااااإٍب ٠2004ٕااااااااب٠ش  13فااااااااٟ .1
عٍاااااااٝ ؽاااااااٙبدح اٌجاااااااٛدح اإلداس٠اااااااخ 

 2008:9001اٌعب١ٌّااااااااااخ، األ٠ااااااااااضٚ 
 ٠ٕااااااب٠شٚاٌزااااااٟ رااااااُ رحااااااذ٠عٙب فااااااٟ 

إٌاااااااااااااااااااااااااٝ األ٠اااااااااااااااااااااااااضٚ  2016
. ٘اااااااااااازٖ اٌؾااااااااااااٙبدح 2008:9001

 عاااااااااااجزّجش 14فااااااااااابٌحخ حزاااااااااااٝ 
2018. 
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 ألعمال البناء المدنية الكبرو  CC - 2لئة   1

 ألعمال األس لت الكبرو وبعمال الطر   CC - 4لئة   2

 (ألعمال البنية التحتية )طر  وم اري 1لئة  1 لخدمات توريد ال وو ال املة الماهرة  MTSلئة   3

 ألعمال ادنجائية والمدنية ل 1لئة  2

 ألعمال الكهربائية ل 2لئة  3

 ألعمال التكيي  2لئة  4
"اٌّجّٛعااااااخ اٌّؾاااااازشوخ ِقاااااإفخ ٌزٕف١ااااااز األعّاااااابي 
ٌاااااذٜ ٌجٕاااااخ إٌّبلقااااابد اٌّشوض٠اااااخ، ٚؽاااااشوخ ٔفاااااو 
اٌى٠ٛاااااااذ، ٚؽاااااااشوخ اٌجزاااااااشٚي اٌٛه١ٕاااااااخ اٌى٠ٛز١اااااااخ، 

 "ٚع١ٍّبد اٌخفجٟ اٌّؾزشوخ

اهتضًِفات

والتسوية والدك األعمال الترابية جامال اعمال الكجط ( 01A1لئة ) 1
 واستبدال التربة والح ر

 .بعمال المساحة ولحك التربة( 01A2لئة ) 2
 . نجاء وايانة الطر  والسواتر( 01A3لئة ) 3
 . نجاء المبانب ( 01B1لئة ) 4
 . نجاء الهياكل الم دنية( 01B3لئة ) 5
 .المبانببعمال الايانة المدنية جامال الت ديالت علة ايانة   (01B4لئة ) 6
 .بعمال ال زل المائب  (01B5لئة ) 7
 .كتابة ال المات علة الخج  والبالستيك والم ادن وال دار  (01B6لئة ) 8
 . تركي  الترو  منخ ضة التوتر  (07A2لئة ) 9
 .خدمات تأ ير الم دات ال  يلة  (10A1لئة ) 10
 .انجاء جبكات ميا  الحري  وبنظمة الرغوة  (18A3لئة ) 11
 .بناء محطات ت بئة الوقود  (24A1لئة ) 12
 .بعمال توريد و نجاء ا عمال الميكانيكية  (27A1لئة ) 13
 .بعمال توريد و نجاء ا عمال الكهربائية  (27A2لئة ) 14

 

ألعمال األنابي  واألعمال  س2 ، 2ب،  2ال ئة  1
الملح ة بها، مان ة لتن ي   ميك األقطار وبعمال 

 .الماني ولد والايانة
بعمال خطوط الميا  والغاز والهواء  3ل ئة  2

 4المنزلية لغاية قطر 
س للهندسة الميكانيكية  4 ،  4ب،  4لئة  3

 الرئيسية للماانك وايانتهاوالتركيبات 
 ادنتاسلايانة الماانك ومرال   8لئة  4
خدمات الايانة لمرال  األنتاس وما  51لئة  5

يرتبط بها، بما لب  لك األعمال الميكانيكية 
 .والكهربائية واأل هزة

 األعمال ادنجائية 99لئة  6

18

شركة المجموعة المشتركة
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 2017املشسوعات املىقعُ خالي اهعاَ املاهٌ 

، لبِاااااااذ اٌؾاااااااشوخ األَ ٚؽاااااااشوبرٙب اٌزبثعاااااااخ ٚفشٚعٙاااااااب فاااااااٟ دٌٚاااااااخ اإلِااااااابساد اٌعشث١اااااااخ 2017 اااااااري اٌغااااااإخ اٌّب١ٌاااااااخ 
١ٍِااااااْٛ  111.25ِؾاااااابس٠ع ٚأٚاِااااااش رؾااااااغ١ٍ١خ ٌعمااااااٛد ِؾاااااابس٠ع جاااااابسٞ رٕف١ااااااز٘ب ثّااااااب ل١ّزااااااٗ  اٌّزحااااااذح ثزٛل١ااااااع عمااااااٛد

 د٠ٕبس و٠ٛزٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

١ٍِااااااْٛ د٠ٕااااابس واااااا٠ٛزٟ، رر٘اااااب اٌعمااااااٛد اٌّٛلعاااااخ فااااااٟ دٌٚااااااخ  107.08ثٍغاااااذ ل١ّااااااخ اٌعماااااٛد اٌّٛلعااااااخ ثذٌٚاااااخ اٌى٠ٛااااااذ 
 ١ٍِْٛ د٠ٕبس و٠ٛزٟ. 4.17االِبساد ثّب ٠عبدي ل١ّخ 
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 اهىصف املاهم اهكًٌُ  اهتازيخ املدَ

  هي قبل )الشزكت األم( واألواهز الخشغٍلٍت لعقىد جاري حٌفٍذها  املشارٌع املىقعت دولت الكىٌج

 ؽشوخ ٔفو اٌى٠ٛذ د.ن 3,564,668/ - 05/03/2017 عٕٛاد 4

خذهبد اصضح واعزجذا  ورؼذٍ  واً با 
 خطوط  االًبثَت  ٌ هٌبطق غشة ال وٍذ.

 RFQ-2032282ِٕبلقخ سلُ: 

 19/03/2017 

-/4,858,622 $ 

 حوالب ي ادل ما
 ك.د 1,480,649/-

 سلطة -الموااالت وزارة
 –والخدمات الطر 

 بلبانيا  مهورية

 الطرياااااا  علاااااا  مماااااار طرياااااا  إنشاااااا  
 تيراناااااا  ومديناااااا  مديناااااا  بااااااي  الواصاااااا 
 المرحلااااااا  أو الثااااااا ن  الجااااااا   كورتشااااااا 
 الكيلببببببوإلاااااا   18 الكيلببببببو ماااااا  الث نياااااا 
 جمهورياااااااااااااااا  فاااااااااااااااا  33.8 متببببببببببببببببر

 )أهز حغٍريي(.ألب ني 

-CQP/ICB:  رقببببببببببببببببم لمناقاببببببببببببببببة
MC/CW-2 

 ٚصاسح االؽغبي اٌعبِخ ن.د 3,000,000/- 15/04/2017 ؽٙشاا  24

 فااااا  والسااااا ح   للطااااار  ع مااااا  صاااااي ن 
 ال روانية محالظة

 358/ ط/ ك  : رقم مناقاة

 اٌى٠ٛذ ٔفو ؽشوخ ن.د 72,938,000/ - 23/04/2017 عٕٛاد 5
 االنتاااااا   مرافاااااا  حااااااو  خ رجياااااا  أعماااااا  

 .الكوي  شم   من ط  ف  الجوراسي 

 RFP–2037219: رقم مناقاة

 ٚأٚالدٖ اٌغبُٔ أحّذ ٠ٛعف ن.د 1,900,000/ - 29/05/2017 ٠َٛ 369
 (َ.َ.ر)

 ػوكككككككككب  الذاكككككككككش والزكككككككككذػَن والجٌَكككككككككخ 
الاذبدَكككككك   -الزذزَككككككخ لوؼككككككش  ال ككككككبًن  

هكككككككغ ككككككككش خ ٍوعككككككك   دوكككككككذ ال كككككككبًن  -
 و والدٍ )ر.م.م( 

 12/11/2017 

 ن.د 4,193,360/ -

 ٔغجخ ٠عبدي ِب
 ل١ّخ عٍٝ%( 5.74)

 .إٌّبلقخ

 اٌى٠ٛذ ٔفو ؽشوخ

 مرافاااااااااا  حااااااااااو  خ رجياااااااااا  أعماااااااااا  
 منااااااااا ط  الجوراساااااااااي  فااااااااا  االنتااااااااا  

 )أهز حغٍريي( الكوي . شم  

 RFP – 2037219: رقم مناقاة
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 اهىصف املاهم اهكًٌُ  اهتازيخ املدَ

  املشارٌع املىقعت واألواهز الخشغٍلٍت لعقىد جاري حٌفٍذها  هي قبل )الشزكت األم( دولت الكىٌج

 15/11/2017 

 د.ن 20,000,000/ -

%( ٠24.4عبدي )ِب 
 عٍٝ ل١ّخ اٌعمذ

 ؽشوخ ٔفو اٌى٠ٛذ

 بإنشاااااا   الخ صاااااا  المن قصاااااا  
 الخاااا   الاااان ط أن بيااااف تاااادف  خطااااوط

 فااااااااا  بهااااااااا  المتصااااااااال  واألشااااااااا   
 الكوي   شم   منطق 

 )أهز حغٍريي(

 RFP – 2012460:  رقم مناقاة

 االجّبٌٟ ١ٍِْٛ د.ن 107.08

 اهىصف املاهم اهكًٌُ  اهتازيخ املدَ

 )فزع الشزكت بأبىظبً(العزبٍت املخحدة دولت اإلهاراث  

 22/02/2017 أؽٙش 3

 دسُ٘ 9,000,000/ -
 إِبسارٟ

حٛاٌٟ  ٠عبدي ِب
 و٠ٛزٟ د٠ٕبس 747,000

 اٌح١ٛأٟ ٌإلٔزبج اٌع١ٓ ِضاسع
 اٌعشث١خ اإلِبساد ثذٌٚخ ع. َ. ػ

 اٌّزحذح

إً با طشٍق )كبسع( هؤدً إلي 
هضسػخ ًبة  ل ث بس الزبثؼخ للغبدح / 
هضاسع الؼَي لإلًزبط الذَواًٌ ػ. م. 
 ثذولخ اإلهبساد الؼشثَخ الوزذذح هغ 

ؽشوخ اٌّجّٛعخ اٌّؾزشوخ ٌٍّمبٚالد  
 ػ. َ. ن .ع )فشع أثٛظجٟ(

 11/2017اٌعمذ سلُ : 

 25/03/2017 ؽٙشاا  11

 دسُ٘ 41,840,000/ -
 اِبسارٟ

                   ٠عبدي ِب
 ن.د 03,430,88/ -

 ظجٟ أثٛ ِذ٠ٕخ ثٍذ٠خ

 فااااااٟ رحز١اااااخ ٚث١ٕاااااخ دا ١ٍاااااخ هاااااشق
 اٌّشحٍاااااااااااااخ - اٌفااااااااااااار  ِٕطماااااااااااااخ

 اٌشاثعخ

 59/2015: سلُ عمذ

فشع اٌؾشوخ ثأثٛ إجّبٌٟ  د.ك مليون 4.17 درهم اماراتب، ما ي ادل 50,840,000
 ظجٟ

 ًوًىْ ديِاز كىييت  111.25                                           اإلًازات (  –اجملٌىع )اهلىيت 

ع  

عقــد

22

شركة المجموعة المشتركة
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  7102حتوًى ملشسوعات اهشُِ املاهًُ 

 رمَٛح١ث ، 2016 عبَ عٓ% 12 لذسٖ ثبٔخفبك ،2017 عبَ  ري و٠ٛزٟ، د٠ٕبس 1,247,134,660/- ثم١ّخ ِؾشٚعبد ٔذ٠ش
 ،ٍِّٚىخ اٌجحش٠ٓ ٚعٍطٕخ ُعّبْ اٌّزحذح اٌعشث١خ اإلِبساد ٚدٌٚخ لطش ٚدٌٚخ اٌى٠ٛذ دٌٚخ فٟ ِؾشٚعبد ثإداسح اٌّجّٛعخ
 ٚاٌغبص. إٌفو لطبع ِٚؾبس٠ع اٌزحز١خ ٚاٌج١ٕخ اٌغش٠عخ ٚاٌطشق ٚاٌخذِبد ٚاٌق١بٔخ ٚاإلٔؾبء اٌجٕبء لطبعبد فٟ ِؾبس٠ع ٚرؾًّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د٠ٕبس 1,010,347,254/- ،2017 عبَ فٟ اٌّؾبس٠ع ٘زٖ ل١ّخ رجٍل ح١ث اٌّؾبس٠ع، إداسح ٔبح١خ ِٓ ل١ّخ أعٍٝ اٌى٠ٛذ رّعً -

 .2016 عبَ عٓ% 1 لذسٖ ثبٔخفبك و٠ٛزٟ،

 .2016 عبَ عٓ% 45 لذسٖ ثبٔخفبك ،2017 عبَ و٠ٛزٟ د٠ٕبس 116,189,626/- ٠عبدي ثّب ِؾبس٠ع ٔذ٠ش لطش، دٌٚخ ٚفٟ -

 120,597,780/- ٠عبدي ثّب ِؾبس٠ع ٔذ٠ش ،)ثّب ف١ٙب ٍِّىخ اٌجحش٠ٓ ٚعٍطٕخ ُعّبْ( اٌّزحذح اٌعشث١خ اإلِبساد دٌٚخ ٚفٟ -

 . 2016 عبَ عٓ% 28.6 لذسٖ ثبٔخفبك ،2017 عبَ فٟ و٠ٛزٟ د٠ٕبس

 

 

 

 

 

 

 

 

,  الكويت
1,010,347,254.00 

,  ا مارات
120,597,780.00 

116,189,626.00, قطر  

 الكويت

 ا مارات

 قطر

%9.3املشارٌع بالدٌٌار الكىٌخً قٍوت  

9.7%  

81%  

23



Page 18 of 40 
 

 ًشازيع دوهُ اهلىيت

 د٠ٕاااابس 1,010,347,254/- ثم١ّااااخ ِخزٍفاااابا  ِؾااااشٚعبا  36 اٌى٠ٛااااذ، ثذٌٚااااخ اٌزبثعااااخ ٚؽااااشوبرٙب األَ اٌؾااااشوخ رااااذ٠ش ،2017 عاااابَ  ااااري
 %.81 ٔغجزٗ ثّب اٌّجّٛعخ ِؾبس٠ع إجّبٌٟ ِٓ ل١ّخ أوجش رّعً و٠ٛزٟ،

 ثمطااااابع ِؾاااااشٚع( 12) ٚاٌغااااابص، اٌااااإفو ثمطااااابع ِؾاااااشٚع( 13) عاااااش٠عخ، هاااااشق ِؾااااابس٠ع( 4) عاااااذد ِااااآ اٌّؾااااابس٠ع ٘ااااازٖ ٚرزىاااااْٛ
 .ٚ ذِبد ف١بٔخ ِؾبس٠ع( 7) اإلٔؾبءاد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, طر  سري ة 
391,470,972.00 

,  قطا  الن ط والغاز
304,022,363.00 
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 ًشازيع دوهُ قطس ودوهُ اإلًازات اهعسبًُ املتخدَ

ا  (12ٍِّٚىخ اٌجحش٠ٓ ٚعٍطٕخ ُعّبْ ِعبا )رجٍل إجّبٌٟ اٌّؾبس٠ع اٌّذاسح فٟ دٌٚخ لطش ٚدٌٚخ اإلِبساد اٌعشث١خ اٌّزحذح  ِؾشٚعب
 .2017% ِٓ إجّبٌٟ ِؾبس٠ع اٌغٕخ اٌّب١ٌخ 19د٠ٕبس و٠ٛزٟ، رّعً  236,787,406/-ثّب ٠عبدي 
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  7102حتوًى إيسادات اهعاَ املاهٌ 

 اإليسادات اهتشػًوًُ )د.ن.(

ا  2017 عبَ  رياإل٠شاداد اٌزؾغ١ٍ١خ  ٌٍّجّٛعخ  ثٍغذ  و٠ٛزٟ د٠ٕبس 295,742,882/- ٚلذسٖ ِجٍغب
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 مراكز الخدمات

41,257,573 

82,947,884 

72,577,318 

9,785,264 

94,049 2,395,230 1,104,133 
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 دوهُ اهلىيت –األعٌاي حتت اهتِفًر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 اٌّب١ٌخ اٌغٕخ ثٕٙب٠خ اٌى٠ٛذ، ثذٌٚخ اٌزٕف١ز رحذ األعّبي أعرٖ اٌؾىً ٠ٛمح

                        ثّجٍاااااااااال وااااااااااإ٠شاداد رغااااااااااج١ٍٙب رااااااااااُ اٌّٛلعااااااااااخ اٌعمااااااااااٛد ِاااااااااآ% 52 اٌغااااااااااش٠عخ اٌطااااااااااشق ٌّؾاااااااااابس٠ع ثبٌٕغااااااااااجخ
                             ثم١ّاااااااااااااخ% 48 اٌزٕف١اااااااااااااز رحاااااااااااااذ األعّااااااااااااابي ٔغاااااااااااااجخ ثٍغاااااااااااااذ ث١ّٕاااااااااااااب وااااااااااااا٠ٛزٟ د٠ٕااااااااااااابس 204,795,576/-
 .  و٠ٛزٟ د٠ٕبس 186,675,396/-

                           ثّجٍااااااااااال واااااااااااإ٠شاداد رغااااااااااج١ٍٙب راااااااااااُ اٌّٛلعااااااااااخ اٌعماااااااااااٛد ِاااااااااآ% 59 ٚاٌغااااااااااابص اٌاااااااااإفو ٌّؾااااااااااابس٠ع ثبٌٕغااااااااااجخ
                        ثم١ّاااااااااااااخ% 41 اٌزٕف١اااااااااااااز رحاااااااااااااذ األعّااااااااااااابي ٔغاااااااااااااجخ ثٍغاااااااااااااذ ث١ّٕاااااااااااااب وااااااااااااا٠ٛزٟ د٠ٕااااااااااااابس 178,861,651/-
 .  و٠ٛزٟ د٠ٕبس 125,628,432/-

 144,492,031/- ثّجٍاااااااال وااااااااإ٠شاداد رغااااااااج١ٍٙب رااااااااُ اٌّٛلعااااااااخ اٌعمااااااااٛد ِاااااااآ% 51 اإلٔؾاااااااابئ١خ ٌٍّؾاااااااابس٠ع ثبٌٕغااااااااجخ
 .  و٠ٛزٟ د٠ٕبس 139,707,620/- ثم١ّخ% 49 اٌزٕف١ز رحذ األعّبي ٔغجخ ثٍغذ ث١ّٕب و٠ٛزٟ د٠ٕبس

                  ثّجٍااااااااال واااااااااإ٠شاداد رغاااااااااج١ٍٙب راااااااااُ اٌّٛلعاااااااااخ اٌعماااااااااٛد ِااااااااآ% 47 ٚاٌقااااااااا١بٔخ اٌخاااااااااذِبد ٌّؾااااااااابس٠ع ثبٌٕغاااااااااجخ
 16,268,897/- ثم١ّاااااااااخ% 53 اٌزٕف١اااااااااز رحاااااااااذ األعّااااااااابي ٔغاااااااااجخ ثٍغاااااااااذ ث١ّٕاااااااااب وااااااااا٠ٛزٟ د٠ٕااااااااابس 14,401,414/-

 .و٠ٛزٟ د٠ٕبس
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 األداء املاهٌ

ا  2017 اٌّب١ٌاااااااخ اٌغااااااإخ ثٕٙب٠اااااااخ اٌّٛجاااااااٛداد اجّااااااابٌٟ ثٍااااااال    ِمبثاااااااً وااااااا٠ٛزٟ د٠ٕااااااابس 329,342,739/- ٚلاااااااذسٖ ِجٍغاااااااب
 ص٠ااااااابدح ٚثّعاااااااذي وااااااا٠ٛزٟ د٠ٕااااااابس 70,163,189 لاااااااذس٘ب ثض٠ااااااابدح 2016 عااااااابَ فاااااااٟ وااااااا٠ٛزٟ ٕااااااابسد٠ 259,179,550/ -

27. % 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ٚاألسفااااااااذح ٚاٌّااااااااذ٠ْٕٛ ٚاٌّخااااااااضْٚ االعاااااااازعّبس٠خ ٚاٌعماااااااابساد ٚاٌّعااااااااذاد ٚاٌعماااااااابساد اٌّّزٍىاااااااابد ثٕااااااااٛد ؽااااااااىٍذ
 .اٌّٛجٛداد فٟ اٌض٠بدح غبٌج١خ األ شٜ اٌّذ٠ٕخ

 اٌّااااابي سأط ٠جٍااااال ح١اااااث وااااا٠ٛزٟ د٠ٕااااابس ١ٍِاااااْٛ 1.35 ثحاااااٛاٌٟ 2017 اٌعااااابَ  اااااري اٌؾاااااشوخ ِااااابي سأط ثض٠ااااابدح لّٕاااااب
 32.90 إٌااااااٝ 2016 عاااااابَ فااااااٟ فٍااااااظ 29.17 ِاااااآ اٌغااااااُٙ سثح١ااااااخ ٚاصدادد واااااا٠ٛزٟ، د٠ٕاااااابس ١ٍِااااااْٛ 14.85 اٌحاااااابٌٟ
 .2017 عبَ ثٕٙب٠خ
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 حكىق املولًُإمجاهٌ املطوىبات وإمجاهٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّٛجٛداد، إجّبٌٟ ِٓ% 85.9 ِّعرا  ، و٠ٛزٟ د٠ٕبس 282,906,342/ - اٌّطٍٛثبد اجّبٌٟ ثٍل ، 2017 د٠غّجش 31 فٟ وّب
 .اٌّٛجٛداد إجّبٌٟ ِٓ%  14.1 ِّعر و٠ٛزٟ، د٠ٕبس 46,436,397/ - اٌٍّى١خ حمٛق إجّبٌٟ ثٍل ث١ّٕب
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 االيسادات اهتشػًوًُ

 اٌّبمٟ ثبٌعبَ ِمبسٔخ% 19.1 بلذس٘ ثض٠بدح ،2017 اٌّبٌٟ اٌعبَ  ري و٠ٛزٟ د٠ٕبس 295,742,882/ - اٌزؾغ١ٍ١خ اال٠شاداد ثٍغذ
2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚصاد ،2017 عبَ فٟ%  93.8 اٌٝ 2016 عبَ فٟ% 94.3 ِٓ اٌزؾغ١ٍ١خ اال٠شاداد اٌٝ اٌزؾغ١ٍ١خ اٌزىب١ٌف ٔغجخ أخفنذ
 .2017 عبَ فٟ% 6.2 اٌٝ 2016 عبَ فٟ% 5.7 ِٓ اٌزؾغ١ٍٟ اٌشثح ٘بِؼ
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 االيسادات اهتشػًوًُ

 اٌّبمٟ ثبٌعبَ ِمبسٔخ% 19.1 بلذس٘ ثض٠بدح ،2017 اٌّبٌٟ اٌعبَ  ري و٠ٛزٟ د٠ٕبس 295,742,882/ - اٌزؾغ١ٍ١خ اال٠شاداد ثٍغذ
2016. 
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 اهِشب املاهًُ

 .اال شٜ ٚاٌزىب١ٌف اٌزؾغ١ٍ١خ اٌّقبس٠ف مجو  ري ِٓ االسثب  ٌز١ٌٛذ اٌؾشوخ ِمذسح رم١ظ اٌشثح١خ ٔغت

اٌض٠بدح فٟ ٔغجخ ِجًّ سثح  ٔز١جخ اٌشثح ٚفبفٟ اٌزؾغ١ٍٟ اٌشثح ٘بِؼ فٟ اصد٠بد ٚجٛد 2017 عبَ فٟ االداء  ري ِٓ ٠ٚرحع
 % ِمبسٔخ ثبٌعبَ اٌغبثك.3ِؾبس٠ع اٌؾشوخ األَ ثحٛاٌٟ 
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 عاااااابَ فااااااٟ% 10.15 ِمبثااااااً% 11 ثٍاااااال ح١ااااااث 2017 عاااااابَ فااااااٟ اٌّغااااااب١ّ٘ٓ حمااااااٛق ِزٛعااااااو عٍااااااٝ اٌعبئااااااذ اصداد
 عاااااابَ فااااااٟ% 1.22 ِمبثااااااً% 1.42 ثٍاااااال ح١ااااااث 2017 عاااااابَ فااااااٟ اٌّٛجااااااٛداد ِزٛعااااااو عٍااااااٝ اٌعبئااااااذ ٚاصداد 2016
 3.168 ِمبثااااااً ،2017 عاااااابَ فااااااٟ واااااا٠ٛزٟ د٠ٕاااااابس ١ٍِااااااْٛ 4.183 ثٍاااااال اٌاااااازٞ اٌااااااشثح فاااااابفٟ ص٠اااااابدح ٔز١جااااااخ ، 2016

 حمااااااااٛق اجّاااااااابٌٟ ِٚزٛعااااااااو اٌّٛجااااااااٛداد اجّاااااااابٌٟ ِزٛعااااااااو ٚص٠اااااااابدح 2016 عاااااااابَ فااااااااٟ واااااااا٠ٛزٟ د٠ٕاااااااابس ١ٍِااااااااْٛ
 .2016,2017 عبِٟ ث١ٓ ِب اٌّغب١ّ٘ٓ
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 ُشب اهشًىهُ

ٌٍٛمااااااع اٌّاااااابٌٟ  رماااااا١ظ ٔغااااااجخ اٌغاااااا١ٌٛخ ِمااااااذسح اٌؾااااااشوخ عٍااااااٝ رٍج١ااااااخ اٌزضاِبرٙااااااب لقاااااا١شح األجااااااً، ٚ٘ااااااٟ رم١اااااا١ُ
 "ألٔؾطخ اٌؾشوخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال  ث١ّٕااااااب ، 2016 عاااااابَ فااااااٟ ِااااااشح 1.30 ِمبثااااااً ِااااااشح 1.14 ثٍاااااال ح١ااااااث 2017 عاااااابَ فااااااٟ اٌزااااااذاٚي ِعااااااذي أخفاااااال
 1.05 ِمبثاااااً ،2017 عااااابَ فاااااٟ ِاااااشح 0.98 اٌّعاااااذي ثٍااااال ح١اااااث ، اٌغاااااش٠عخ اٌغااااا١ٌٛخ ٔغاااااجخ فاااااٟ ِااااا  ش رغ١١اااااش ذ٠ٛجااااا

 .2016 عبَ فٟ ِشح
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 ُشب املخاطس

ا  رغااااااّٝ  اٌااااااذ٠ْٛ عٍااااااٝ ف١ااااااٗ االعزّاااااابد ٌٍؾااااااشوخ ٠ّىاااااآ اٌاااااازٞ ثبٌّااااااذٜ رزعٍااااااك ٚ٘ااااااٟ اٌّب١ٌااااااخ اٌىفاااااابءح ٔغاااااات ا٠نااااااب
 .اٌّغب١ّ٘ٓ حمٛق ِٓ ثذال اٌّ لذ اٌز٠ًّٛ ِٓ ا شٜ ٚأّبه
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 الكفاءة املالٍت 6.3
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 ًعدالت اهدوزاْ

 ثااااا١ٓ اٌعرلاااااخ اعااااابط عٍاااااٝ ِج١ٕاااااخ اٌّعاااااذالد فزٍاااااه افاااااٌٛٙب رٛظ١اااااف فاااااٟ اٌؾاااااشوخ وفااااابءح اٌاااااذٚساْ ِعاااااذالد رمااااا١ظ"
 "االفٛي ِغز٠ٛبد ثّخزٍف ٚاسرجبهٙب اٌزؾغ١ٍ١خ ٚاٌزىب١ٌف ثبإل٠شاداد اٌّزّعٍخ إٌؾبه ِغز٠ٛبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2017 عبَ اٌٝ ،2013 عبَ ث١ٓ هب االصو  دوساى هؼذ   ٌ هؤصش ر ََش اً ٍذذس لن

 هككككككي الوؼككككككذ  ةككككككزا صاد دَككككككش ، 2017 عاااااابَ ٚحزااااااٝ 2013 عاااااابَ هٌككككككز ثبالسراككككككبع الوذٌٍككككككخ الككككككزهن دوساى هؼككككككذ  اعككككككزوش
 هككككككي الزذصككككككَ   زككككككشح اًخاككككككب  الككككككي  دى الككككككزً االهككككككش 2017 عاااااابَ  ككككككٌ ِااااااشح 5.77 اٌااااااٝ 2013 عاااااابَ ِااااااشح 4.70

ا  64  .2017 عبَ فٟ ٠ِٛب 63 اٌٝ 2013 فٟ ٠ِٛب

 وثبلزكككككبلٌ 2016 عااااابَ  كككككٌ ِاااااشح 6.51 ثااااا  ه بسًكككككخ هكككككشح 7.33 اٌاااااٝ 2017 عااااابَ  كككككٌ الوخكككككضوى دوساى هؼكككككذ إسراكككككغ 
 .2017 ػبم  ٌ ٠ِٛب 50 اٌٝ 2016 عبَ فٟ ٠ِٛب 56 هي الوخضوى العزخذام الضصهخ االٍبم ػذد اًخاض
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الإف�صاحات:

11 يف171يناي�������ر مت �إر�س���ال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو����ص �ملو�فقة على جتديد حق �سر�ء �أو بيع 10% من �أ�سهم �ل�سركة )�أ�سهم .

�خلزينة(.

21 يف1171يناي�������ر مت �إر�س���ال كت���اب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن م�ساهمي �ل�سركة ممن ت�سل ملكيتهم ن�سبة 5% �أو �أكرث من ر�أ�ص .

مال �ل�سركة.

31 يف1011فرباي�������ر مت �إر�س���ال كت���اب �إىل �سرك���ة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن تر�سي���ة �ملناق�سة �خلا�سة باأعمال �ل�سيان���ة �لعاجلة و�لطارئة .

و�ملتفرقات للطرق �ل�سريعة بدولة �لكويت �لتابعة لوز�رة �لأ�سغال �لعامة.

مناق�صة1رقم1:1ق1�ص/1ط/3301

املالك:1وزارة1الأ�صغال1العامة

القيمة:13,000,0001د.ك

مدة1التنفيذ:17301يومًا

41 يف1221فرباير مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن .

تر�سية �ملناق�سة �خلا�سة بخدمات ��سلح و��ستبد�ل وتعديل و�ن�ساء

خطوط �لنابيب يف مناطق غرب �لكويت

RFP-20322821:مناق�صة1رقم

املالك:1�صركة1نفط1الكويت

القيمة:1-/13,564,6681د.ك

مدة1التنفيذ:141�صنوات

51 يف1221فرباير مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن توقيع عقد �إن�ساء طريق )�سارع( موؤدي �إىل مزرعة ناهل للأبقار .

�لتابع���ة لل�س���ادة / مز�رع �لعني للإنت���اج �حليو�ين �ص. م. ع بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة م���ع �سركة �ملجموعة �مل�سرتكة للمقاولت  

�ص. م. ك .ع )فرع �أبوظبي(

العقد1رقم2017/111:1

املالك/1مزارع1العني1للإنتاج1احليواين1�ص.1م.1ع1بدولة1الإمارات1العربية1املتحدة

القيمة:1-/19,000,0001درهم1اإماراتي

ما1يعادل1حوايل1747,0001دينار1كويتي

مدة1التنفيذ:131اأ�صهر

61 يف1231فرباير مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص قائمة .

�لأ�سخا�ص �ملطلعني لدى �ل�سركة �ملدرجة

71 يف1051مار�ص مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن.

 توقيع عقد �ملناق�سة �خلا�سة بخدمات ��سلح و��ستبد�ل وتعديل و�ن�ساء

خطوط  �لنابيب يف مناطق غرب �لكويت.

RFQ-20322821:مناق�صة1رقم

املالك:1�صركة1نفط1الكويت

القيمة:1-/13,564,6681د.ك

مدة1التنفيذ:141�صنوات
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81 يف1121مار��������ص مت �إر�س���ال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكوي���ت بخ�سو�ص �جتماع جمل�ص �لإد�رة ملناق�سة �لبيانات �ملالية �ملجمعة لل�سنة �ملالية .

�ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2016

91 يف1131مار�ص مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن نتائج .

 �لبيانات �ملالية �ملنتهية يف  31 دي�سمرب 2016

يف1141مار�ص مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح.101

عن تر�سية �ملناق�سة �خلا�سة باأعمال خارجية حول مر�فق �لنتاج

�جلور��سية يف مناطق �سمال �لكويت.

RFP1– 20372191:مناق�صة1رقم

املالك:1�صركة1نفط1الكويت

القيمة:1-/172,938,0001د.ك

مدة1التنفيذ:151�صنوات

يف1191مار�ص مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن �أمر.111

 تغيريي خا�ص باإن�ساء طريق ممر على �لطريق �لو��سل بني  مدينة تري�نا

 ومدينة كورت�سا �جلزء �لثاين �أو �ملرحلة �لثانية من �لكيلو 18 �إىل

 �لكيلو مرت 33.8 يف جمهورية �ألبانيا.

CQP/ICB-MC/CW-21:1املناق�صة1رقم

املالك:1وزارة1املوا�صلت-1�صلطة1الطرق1واخلدمات– جمهورية1األبانيا

القيمة:1-/$14,858,622

ما1يعادل1حوايل1-/11,480,649د.ك

يف1201مار��������ص مت �إر�س���ال ع���دد )1( ن�سخة من �مليز�نية باللغة �لعربية وعدد )1( ن�سخة م���ن �مليز�نية باللغة �لإجنليزية �إىل �سركة بور�سة .121

�لكويت لل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2016/12/31 

يف1251مار�ص مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن توقيع عقد �ملناق�سة �خلا�سة بطرق د�خلية وبنية حتتية يف منطقة .131

�لفلح - �ملرحلة �لر�بعة على فرع �ل�سركة باأبو ظبي

عقد1رقم:2015/591

املالك:1بلدية1مدينة1اأبو1ظبي

بقيمة1-/141,840,0001درهم1اماراتي

ما1يعادل1-/13,430,8801د.ك

ومبدة1تنفيذ11111�صهرًا.

يف1151اأبريل مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح.141

عن توقيع عقد �ملناق�سة �خلا�سة ب�سيانة عامة للطرق و�ل�ساحات

يف حمافظة �لفرو�نية

مناق�صة1رقم:1ق1�ص/1ط/3581

املالك:1وزارة1الأ�صغال1العامة

بقيمة1-/13,000,000د.ك

مدة1التنفيذ:1241�صهرًا
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يف1161اأبريل مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت، للإف�ساح عن موعد �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية وغري �لعادية لل�سركة .151

يف1231اأبريل مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن توقيع عقد �ملناق�سة �خلا�سة باأعمال خارجية حول مر�فق �لنتاج .161

�جلور��سية يف مناطق �سمال �لكويت

RFP1– 20372191:مناق�صة1رقم

املالك:1�صركة1نفط1الكويت

القيمة:1-/172,938,0001د.ك

مدة1التنفيذ:151�صنوات

يف1101مايو  مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن.171

 �جتماع جمل�ص �لإد�رة ملناق�سة �لبيانات �ملالية �ملرحلية للفرتة

 من 1 يناير 2017 �إىل 31 مار�ص 2017 )غري مدققة(

يف1141مايو  مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن �لبيانات �ملالية �ملرحلية �ملجمعة للفرتة من 1 يناير 2017 �إىل 31 .181

مار�ص 2017 )غري �ملدققة( مع تقرير �ملر�جعة

يف1151مايو مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن قر�ر�ت �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية وغري �لعادية لل�سركة �ملنعقد .191

يوم �لثنني �ملو�فق 2017/05/15

يف1201مايو  مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص للإف�ساح عن م�ساهمي �ل�سركة ممن ت�سل ملكيتهم ن�سبة 5% �أو �أكرث .201

من ر�أ�ص مال �ل�سركة.

يف1241مايو  مت �إر�سال منوذج �لإف�ساح عن ��ستحقاقات �ل�سهم �إىل.211

 �سركة بور�سة �لكويت

يف1231مايو  مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن توزيع �لأرباح �لنقدية عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 221.2016/12/31

يف1291ماي�������و  مت �إر�س���ال كتاب �إىل �سرك���ة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن  توقيع عقد �ملناق�سة �خلا�س���ة باأعمال �حلفر و�لتدعيم و�لبنية .231

�لتحتية ملعر�ص �لغامن  - �لفحاحيل - مع �سركة يو�سف �أحمد �لغامن و�أولده )ذ.م.م( 

املالك:11يو�صف1اأحمد1الغامن1واأولده1)ذ.م.م(

القيمة:1-/11,900,0001د.ك

مدة1التنفيذ:13691يوم

يف1101يوني�������و  مت �إر�س���ال كت���اب �إىل �سركة بور�س���ة �لكويت للإف�ساح عن تر�سي���ة مناق�سة ب�سفتنا وكيل عن �سرك���ة �ملجموعة �مل�سرتكة .241

للمقاولت �لإمار�ت ذ.م.م. �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بخ�سو����ص �إن�س���اء و�جناز و�سيانة طرق وج�سور و�سرف �أمطار و�سحي���ة وخدمات �أخرى يف جنوب �ل�سرة، �ساملة �سارع دم�سق و�لد�ئري 

�خلام�ص وطريق �مللك في�سل بن عبد �لعزيز. 

املناق�صة1رقم:1ه�1ط/2571

املالك:1وزارة1الأ�صغال

بقيمة1185,422,402.4441:1د.ك

مدة1التنفيذ:110951يوم

يف 15 يونيو مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح. 25

عن مناق�سة، ترتيبنا فيها �لأول ومل ي�سلنا �أي كتاب ر�سمي بالرت�سية

بعد، على �سركة �ملجموعة �مل�سرتكة للمقاولت �لإمار�ت )ذ.م.م( -
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�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة )�سركة تابعة(

E75 خلا�سة باإعادة تاأهيل طريق �لفاية - �سيح �سعيب�

BPS/T-P224/029245/171:مناق�صة1رقم

املالك:1�صركة1اأبو1ظبي1للخدمات1العامة1»م�صاندة«1لدائرة1ال�صوؤون1البلدية

والنقل1– اأبوظبي

القيمة:146,971,8051.601درهم1اإماراتي

ما1يعادل1:1-/13,851,688د.ك

مدة1التنفيذ:1365يوم

يف1021يوليو مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص �إف�ساح مكمل ب�ساأن تعديل تو�ريخ ��ستحقاق توزيع �أ�سهم �ملنحة .261

يف1021يوليو مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص �لق�سية رقم 931/16، )جتاري مدين كلي حكومة /06( .271

حكم���ت �ملحكم���ة يف مو�س���وع �ل�ستئناف باإلغ���اء �حلكم �مل�ستاأنف وبال���ز�م �ل�سركتني �مل�ستاأن���ف عليهما �أن توؤديا لل�سرك���ة �مل�ستاأنفة مبلغ 

1,799,000 ي���ورو + 651,000 دولر �أمريك���ي “مليون و�سبعمائة وت�سعة وت�سعون �ألف يورو بالإ�سافة �إىل �ستمائة وو�حد وخم�سون �ألف 
دولر �أمريك���ي �أو م���ا يعادله���ا بالدين���ار �لكويتي” تعوي�ساً نهائياً جابر للأ�س���ر�ر �لتي حلقت بها و�لزمتهم���ا �ملنا�سب من �مل�سروفات عن 

درجتي �لتقا�سي �ساملة مقابل �أتعاب �ملحاماة، وذلك عن �حلكم �ل�سادر من �ملحكمة �لكلية برقم 12/4524 جتاري كلي �ل�سادر بجل�سة 

27-10-2016م

يف1061يوليو مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص.281

 �لإف�ساح عن تاريخ ��ستحقاقات �ل�سهم

يف1061يوليو مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص.291

 �ملو�فقة على جتديد حق �سر�ء �أو بيع %10 من �أ�سهم �ل�سركة

 )�أ�سهم �خلزينة(

يف1081يوليو مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص.301

 معلومات غري �سحيحة عن �ل�سركة من�سورة بجريدة �لر�ي

يف1101يوليو مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح حول.311

 �نك�ساف �ل�سركة على �ل�سوق �لقطري

يف1131يوليو مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص �إف�ساح مكمل ب�ساأن تاأكيد �جلدول �لزمني ل�ستحقاقات �أ�سهم �سركة .321

�ملجموعة �مل�سرتكة للمقاولت

يف1231يوليو مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص توزيع �أ�سهم �ملنحة عن �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 331.2016/12/31

يف101اأغ�صط�ص  مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص �جتماع جمل�ص �لإد�رة ملناق�سة �لبيانات �ملالية �ملرحلية للفرتة من .341

1 يناير 2017 �إىل 30 يونيو 2017 )غري مدققة(

يف1141اأغ�ص�������ط�ص  مت �إر�سال منوذج �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص �إعلن �لبيانات �ملالية �ملرحلية عن �لربع �لثاين من عام 2017 .351

لل�سركات �ملدرجة يف �سركة بور�سة �لكويت.

يف1141اأغ�صط�ص  مت �إر�سال �إىل �سركة بور�سة �لكويت عدد )1( ن�سخة عربي، عدد )1( ن�سخة �إجنليزي من �لبيانات �ملالية �ملرحلية للفرتة .361

من 1 يناير 2017، �إىل 30 يونيو 2017 )غري مدققة( مع تقرير �ملر�جعة

يف1081اأكتوبر مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت عدد )2( �أ�سل من �تفاقية ع�سوية )�سركة مدرجة(.371

يف1021نوفمرب مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص تر�سية �ملناق�سة �خلا�سة باإن�ساء وتوريد وت�سغيل عدد )19( حمطة .381

تعبئة وقود جديدة.
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CPD/4068/LM11:املناق�صة1رقم

املالك:1�صركة1نفط1الكويت

القيمة:1-/115,470,0001د.ك

مدة1التنفيذ:1425يوم

يف1091نوفمرب  مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص.391

 �جتماع جمل�ص �لإد�رة ملناق�سة �لبيانات �ملالية �ملرحلية للفرتة

من 1 يناير 2017 �إىل 30 �سبتمرب 2017 )غري مدققة(

يف1121نوفمرب  مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص .401

�أمر تغيريي لعقد �ملناق�سة �خلا�سة باأعمال خارجية حول مر�فق �لنتاج

�جلور��سية يف مناطق �سمال �لكويت 

RFP1– 20372191:مناق�صة1رقم

املالك:1�صركة1نفط1الكويت

القيمة:1-/14,193,3601د.ك

ما1يعادل1ن�صبة1)5.74%(1على1قيمة1املناق�صة.

يف1141نوفمرب  مت �إر�سال منوذج �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص.411

 �إعلن �لبيانات �ملالية �ملرحلية عن �لربع �لثالث من عام 2017 لل�سركات

�ملدرجة يف �سركة بور�سة �لكويت.

يف1131نوفمرب مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص تر�سية .421

مناق�سة، على �سركة �ملجموعة �مل�سرتكة للمقاولت �لإمار�ت )ذ.م.م( -

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة )�سركة تابعة( �خلا�سة باإعادة تاأهيل طريق

E75 لفاية - �سيح �سعيب�

BPS/T-P224/029245/171:مناق�صة1رقم

املالك:1�صركة1اأبو1ظبي1للخدمات1العامة1»م�صاندة«1لدائرة1ال�صوؤون1البلدية1والنقل1– اأبوظبي

القيمة:146,971,8051.601درهم1اإماراتي

ما1يعادل1:1-/13,851,688د.ك

مدة1التنفيذ:1365يوم

يف1151نوفمرب مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت للإف�ساح عن.431

 �أمر تغيريي لعقد �ملناق�سة �خلا�سة باإن�ساء خطوط �أنابيب تدفق �لنفط

 �خلام و�لأ�سغال �ملت�سلة بها يف منطقة �سمال �لكويت 

RFP1– 20124601:1مناق�صة1رقم

املالك:1�صركة1نفط1الكويت

بقيمة1-/120,000,0001د.ك

ما1يعادل1)24.4%(1على1قيمة1العقد

يف1181دي�صمرب مت �إر�سال كتاب �إىل �سركة بور�سة �لكويت بخ�سو�ص .441

�ملو�فقة على جتديد حق �سر�ء �أو بيع 10% من �أ�سهم �ل�سركة )�أ�سهم �خلزينة(
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 بًاُات اإلتضاي

 امللتب اهسئًشٌ –شسكُ اجملٌىعُ املشرتكُ هوٌكاوالت )ش.َ.ن.ع( 

 اٌعٕٛاْ  : ِٕطمخ اٌعبسم١خ اٌقٕبع١خ، دٌٚخ اٌى٠ٛذ 284، اٌمغ١ّخ 2لطعخ 

 اٌعٕٛاْ اٌجش٠ذٞ : اٌى٠ٛذ 13049اٌقفبح  4819ؿ.ة 

 رٍفْٛ : 22254545 (965)  

 فبوظ : 24344686 (965) - 24344610 (965)

info@cgc-kw.com : ٟٔٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش 

 : www.cgc-kw.com : ٟٔٚاٌّٛلع اإلٌىزش 

   

 (واخلسساُُ اإلسفوت وًضاُع اهلساج) اخلدًات ًساكز

 اٌعٕٛاْ : دٌٚخ اٌى٠ٛذ –ِٕطمخ وجبس اٌّمب١ٌٚٓ  –إٌّطمخ اٌقٕبع١خ  –اٌق١ٍج١خ 

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

 فبوظ :   24677673 (965)

info@cgc-kw.com : ٟٔٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش 
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 اهشسكات اهتابعُ داخى دوهُ اهلىيت

 اهشسكُ املشرتكُ اهعاملًُ اهعكازيُ )ش.َ.ن.َ(

 اٌعٕٛاْ  : اٌعبسم١خ اٌقٕبع١خ، دٌٚخ اٌى٠ٛذ ِٕطمخ 284، اٌمغ١ّخ 2لطعخ 

 اٌعٕٛاْ اٌجش٠ذٞ : اٌى٠ٛذ 13049اٌقفبح  4819ؿ.ة 

 رٍفْٛ : 22254545 (965)  

 فبوظ :  24344610 (965)

 

 (ذ.َ.َ)شسكُ املٌولُ املتخدَ هوتجازَ اهعاًُ واملكاوالت 

 اٌعٕٛاْ : ِٕطمخ اٌعبسم١خ اٌقٕبع١خ، دٌٚخ اٌى٠ٛذ 284، اٌمغ١ّخ 2لطعخ 

 اٌعٕٛاْ اٌجش٠ذٞ : اٌى٠ٛذ 13049اٌقفبح  4819ؿ.ة 

 رٍفْٛ : 22254545 (965)  

 فبوظ :  24344610 (965)

   

 شسكُ اجملٌىعُ املشرتكُ هوضخىز )ش.َ.ن.َ(

 اٌعٕٛاْ : دٌٚخ اٌى٠ٛذ –اٌذٚس اٌغبدط  11ٚحذح  – 85لغ١ّخ  – 5لطعخ  –ِجّع اٌج١شق  –اٌعم١ٍخ 

 اٌعٕٛاْ اٌجش٠ذٞ : اٌى٠ٛذ 13049اٌقفبح  21912ؿ.ة 

 رٍفْٛ : 23824191 (965)

 فبوظ : 23824189 (965)
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 عبد اهسمحّ املعسوف وشسكاه (َ.َ.ذ) واملكاوالت اهعاًُ هوتجازَ املشرتكُ واهربجص املعسوف شسكُ

 اٌعٕٛاْ : ِٕطمخ اٌعبسم١خ اٌقٕبع١خ، دٌٚخ اٌى٠ٛذ 284، اٌمغ١ّخ 2لطعخ 

 اٌعٕٛاْ اٌجش٠ذٞ : اٌى٠ٛذ 13049اٌقفبح  4819ؿ.ة 

 رٍفْٛ : 22254545 (965)  

 فبوظ :  24344610 (965)

   

 (َ.َ.ذ) واملكاوالت اهعاًُ هوتجازَ اهعاًُ املشرتكُ شسكُ

 اٌعٕٛاْ : ِٕطمخ اٌعبسم١خ اٌقٕبع١خ، دٌٚخ اٌى٠ٛذ 284، اٌمغ١ّخ 2لطعخ 

 اٌعٕٛاْ اٌجش٠ذٞ : اٌى٠ٛذ 13049اٌقفبح  4819ؿ.ة 

 رٍفْٛ : 22050333 (965)

 فبوظ : 22050330 (965) : 

   

 (َ.َ.ذ ) واملكاوالت اهعاًُ هوتجازَ إُسجٌ كىًبايِد شسكُ

 اٌعٕٛاْ : ِٕطمخ اٌعبسم١خ اٌقٕبع١خ، دٌٚخ اٌى٠ٛذ 284، اٌمغ١ّخ 2لطعخ 

 اٌعٕٛاْ اٌجش٠ذٞ : اٌى٠ٛذ 13049اٌقفبح  4819ؿ.ة 

 رٍفْٛ : 22254545 (965)  

 فبوظ :  24344610 (965)

 

 

43



Page 36 of 40 
 

 اهشسكات اهتابعُ خازج دوهُ اهلىيت

 قطس دوهُ  –( َ.َ.ذ) واملكاوالت هوتجازَ املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌعٕٛاْ : لطش - اٌذٚحخ – اٌخبِظ اٌذائشٞ – 44 سلُ إٌع١جخ ِٕطمخ

qatar@cgc-kw.com : ٟٔٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش 

 رٍفْٛ : 44520520 (974)

 فبوظ : 44664999 (974)

   

 قطس دوهُ  –( َ.َ.ذ) املشرتكُ اجملٌىعُ ًضاُع شسكُ

 اٌعٕٛاْ : لطش - اٌذٚحخ – اٌخبِظ اٌذائشٞ – 44 سلُ إٌع١جخ ِٕطمخ

 رٍفْٛ : 44520450 (974) 

 فبوظ : (44666771 (974

   

 عٌاْ سوطُِ – ًشكط  –( َ.َ.ش) هوٌكاوالت املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌعٕٛاْ : 32 ؽمخ – 1/1/96 ِجٕٝ 238 ؽبسع – 1/130 لطعخ – اٌغجشح ؽّبي – ِغمو

Info.oman@combinedgroup.net : ٟٔٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش 

 رٍفْٛ : 24491433 (968) 

 فبوظ : 24491400 (968)  
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 اهشىزيُ اهعسبًُ اجلٌٔىزيُ  –( َ.َ.ذ) هوٌكاوالت اهشىزيُ املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌعٕٛاْ : ٚاٌعطبس دٞباٌقّ ثٕبء -اٌغش٠عخ اٌٛججخ فشٚج ِمبثً -اٌؾعرْ -دِؾك: اٌعٕٛاْ

 رٍفْٛ : 114445001 (963)

 فبوظ : 114445003 (963)

   

 املتخدَ اهعسبًُ اإلًازات – ظيب أبى  –( َ.َ.ذ) اإلًازات هوٌكاوالت املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌعٕٛاْ : اٌىجزٟ عبٌُ ِجبسن ساؽذ ِحّذ ثٕب٠خ ،22 ق ،36 َ ِقفح

Info.uae@combinedgroup.net : ٟٔٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش 

 رٍفْٛ : 6121999 (9712)

 فبوظ : (6121900 (9712

 

 عٌاْ سوطُِ – ًشكط  –( َ.َ.)ش اهعاملًُ هوٌكاوالت املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌعٕٛاْ : 32 ؽمخ – 1/1/96 ِجٕٝ 238 ؽبسع – 1/130 لطعخ – اٌغجشح ؽّبي – ِغمو

Info.oman@combinedgroup.net : ٟٔٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش 

 رٍفْٛ : 24491433 (968) 

 فبوظ : 24491400 (968)  
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 اهفسوع خازج دوهُ اهلىيت

 اهعساق - بػداد فسع – هوٌكاوالت املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌعٕٛاْ : ِشثع اٌٛا ك لشة فٕذق وٛساي ثبالط -906سلُ ِٕطمخ اٌٛحذح  -ثغذاد

 رٍفْٛ : 7190782 (964-1)

   

 املتخدَ اهعسبًُ اإلًازات – ظيب أبى فسع – هوٌكاوالت املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌعشث١خ اإلِبساد -ظجٟ أثٛ 112364 ة.ؿ -ظجٟ أثٛ اٌقٕبع١خ ِقفح M-36 سلُ ِٕطمخ
 اٌعٕٛاْ : اٌّزحذح

Info.uae@combinedgroup.net : ٟٔٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش 

 رٍفْٛ : 6121999 (9712)

 فبوظ : 6121900 (9712)

   

 اهشعىديُ اهعسبًُ املٌولُ اخلرب فسع – هوٌكاوالت املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌٍّّىخ -(  G501) فر  ثشج -فٙذ ثٓ ف١قً األ١ِش هش٠ك -اٌجٕذس٠خ -اٌخجش ِذ٠ٕخ
 اٌعٕٛاْ : اٌغعٛد٠خ اٌعشث١خ

 رٍفْٛ : 8675414 (96613)

 فبوظ : 8675413 (96613)

 

 قطس دوهُ – اهدوحُ فسع – هوٌكاوالت املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌعٕٛاْ : لطش - اٌذٚحخ -اٌخبِظ اٌذائشٞ -44 إٌع١جخ ِٕطمخ

 رٍفْٛ : 44520520 (974)

 فبوظ : 44664999(974)
 

–
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 املتخدَ اهعسبًُ اإلًازات دبٌ فسع – هوٌكاوالت املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌعٕٛاْ : 2106 سلُ ؽمخ -1 اٌؾغفبس ثشج -دثٟ اٌز١ىَٛ ِٕطمخ – ث١جٍٛط فٕذق ثجٛاس

Info.uae@combinedgroup.net : ٟٔٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش 

 رٍفْٛ : 4305682 (9714)

 فبوظ : 4305696 (9714)

 
   

 املتخدَ اهعسبًُ اإلًازات – اهعني فسع – هوٌكاوالت املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌعٕٛاْ : 7 سلُ ِىزت – إٌع١ّٟ ساؽذ ِجبسن اٌغ١ذ ثٕب٠خ – اٌقٕبع١خ – اٌع١ٓ

Info.uae@combinedgroup.net : ٟٔٚاٌجش٠ذ اإلٌىزش 

 رٍفْٛ : 37375887 971+

 فبوظ : 37375877 971+

 

 هبِاْ – بريوت فسع – هوٌكاوالت املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌعٕٛاْ : الطاب  األول -بناية الجم  -جار  جوران -الروجة -بيروت

 رٍفْٛ : (965) 66767192

 فبوظ : (965) 24344610

 

 

 

–
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 اهبخسيّ – املِاًُ فسع – هوٌكاوالت املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌعٕٛاْ : 2212ج ة رقم ، 5720، جار  2648، مبنة 257مدينة بمواس، م مك  -المنامة -البحرين

 رٍفْٛ : (973) 66300568

 فبوظ : (6121900 (9712

 

 عٌاْ سوطُِ – ًشكطفسع   – َ.َ.ذ هوٌكاوالت املشرتكُ اجملٌىعُ شسكُ

 اٌعٕٛاْ : 32 ؽمخ – 1/1/96 ِجٕٝ 238 ؽبسع – 1/130 لطعخ – اٌغجشح ؽّبي – ِغمو

Info.oman@combinedgroup.net :  اإلٌىزشٟٚٔاٌجش٠ذ 

 رٍفْٛ : 24491433 (968) 

 فبوظ : 24491400 (968)  
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البيانات املالية املجمعة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

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 2017

مع
تقرير مراقبي احلسابات املستقلني
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