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 وشركاتها التابعة (عامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدقق(المجمع المكثف  األرباح أو الخسائر المرحليبيان 
 2021مارس  31المنتهية في  للفترة

 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

 
 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في    

 2020  2021  ايضاحات 

      

 53,341,918   36,612,613   إيرادات تشغيلية

 (53,787,992)  (34,614,612)   تكاليف تشغيلية

 (446,074)  1,998,001  13 )الخسارة(مجمل الربح 
      

 (1,641,155)  (1,530,539)   مصاريف عمومية وإدارية 

 (73,594)  -  ¤  بجيء الحركةمتقادم وصافي مخصص مخزون 

 (172,825)  (104,940)   استهالك وإجفاء

 (2,333,648)  362,522   التشغيل )خسارة(ربح 

  ربح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات 
 

91,958   15,048 

 (470,075)  190,449   )خسائر( استثماراتأرباح صافي 

 121,935   572,932   إيرادات أخرط

 (449,855)  (265,668)   مصاريف تمويلية

 (7,880)  (8,315)   مصاريف زكاة وصدقات

 (3,124,475)  943,878   الوجنية)خسارة( الفترة قبل ضريبة دعم العمالة ربح 

 -  (13,221)   ضريبة دعم العمالة الوجنية

 (3,124,475)  930,657   )خسارة( الفترةربح 

      

       الخاص بـ:

 (3,421,068)  659,175   مساهمي الشركة األم 

 296,593   271,482   الحصص غير المسيجرة

   930,657  (3,124,475) 

  
 

 
 فلس  فلس

 (19.99)  3.85  14 )خسارة( السهم األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األمربحية 

 
 المجمعة المكثفة( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية 20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدقق(المجمع المكثف  أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي بيان األرباح

 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ  

 
 مارس 31للثالثة أشهر المنتهية في   

  2021  2020 

 (3,124,475)  930,657   )خسارة( الفترةربح 

 

 الدخل الشامل اآلخر:

    

     ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى بيان األرباح أو الخسائربنود 

 378,769   (83,705)  فروقات ترجمة عمالت من العمليات األجنبية

 378,769   (83,705)  للفترة الدخل الشامل اآلخراألخرط(  )الخسارة الشاملة

 (2,745,706)  846,952   الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترةمجموع 

     

     الخاص بـ :

 (3,042,299)  575,470   مساهمي الشركة األم 

 296,593   271,482   الحصص غير المسيجرة

   846,952  (2,745,706) 

 
 المجمعة المكثفة( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية 20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 وشركاتها التابعة (عامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدقق(المجمع المكثف  المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2021مارس  31للفترة المنتهية في 
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

 
     بمساهمي الشركة األمحقوق الملكية الخاصة  

 

 
 

  رأس المال

 
 

  أسهم خزانة

 
 احتياجي

  أسهم خزانة

 
 احتياجي
  إجباري

 
احتياجي 
 اختياري

التغيرات  
التراكمية في 
  القيمة العادلة

احتياجي 
 ترجمة

  عمالت أجنبية

 
 

  أرباح مرحلة

 
 

  المجموع الجزئي
الحصص غير 

  المسيجرة
مجموع حقوق 

 الملكية

 39,739,812   1,375,076   38,364,736   10,885,526   (21,238)  (565,932)  1,817,340   8,069,426   1,266,488   (244,480)  17,157,606  2021يناير  1الرصيد في 
الدخل  الشاملة()الخسارة مجموع 

 -  -  -  -  - للفترةالشامل 
 

-  (83,705)   659,175   575,470   271,482   846,952 

 (1,056,000)  (1,056,000)  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات إلى الحصص غير المسيجرة

 39,530,764   ¤ 590,558   38,940,206   ¤ 11,544,701   (104,943)  (565,932)  1,817,340   8,069,426   1,266,488   (244,480)  17,157,606  2021مارس  31الرصيد في 

                      

 49,007,143   2,098,370   46,908,773   20,686,962   (485,243)  (542,297)  1,817,340   8,069,426   1,266,488   (244,480)  16,340,577  2020يناير  1الرصيد في 
)الخسارة الدخل الشامل مجموع 

 -  -  -  -  - للفترة الشاملة(
 

-   378,769  (3,421,068) ¤  (3,042,299)   296,593  (2,745,706) 

 (1,320,000)  (1,320,000)  -  ¤ -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات إلى الحصص غير المسيجرة

 44,941,437   ¤ 1,074,963   43,866,474    ¤ 17,265,894   (106,474)  (542,297)  1,817,340   8,069,426   1,266,488   ¤ (244,480)  16,340,577  2020مارس  31الرصيد في 

  
المجمعة المكثفة ( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 وشركاتها التابعة (عامة)ش.م.ك.  –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدقق(المجمع المكثف  المرحلي بيان التدفقات النقدية

 2021مارس  31المنتهية في  للفترة
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

 
 مارس 31المنتهية في أشهر  للثالثة 

 2021  2020 

    :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 (3,124,475)  943,878  العمالة الوجنية  قبل ضريبة دعمالفترة )خسارة( ربح 

    التسويات:
 1,960,172   1,834,884  وإجفاءاستهالك    
 73,594   - بجيء الحركةمتقادم ومخصص مخزون صافي    
 (15,048)  (91,958) ممتلكات وعقارات ومعداتربح بيع    
 470,075   (190,449) استثمارات خسائر )أرباح(صافي    
 (4,574)  (3,355) إيرادات فوائد   
 449,855   265,668  يةمصاريف تمويل   
 358,534   327,577  مخصص مكاف ة نهاية الخدمة   

  3,086,245   168,133 
    التغيرات في الموجودات والمجلوبات التشغيلية:

 1,340,026   1,548,728  مخزون
 (3,590,797)  (8,360) عقود صافي موجودات / مجلوبات

 11,283,482   13,605,000  مدينون وأرصدة مدينة أخرط وضمانات محتجزة على العقود
 (3,975,480)  (11,375,721) دائنون وأرصدة دائنة أخرط

 5,225,364   6,855,892  العمليات التشغيلية التدفقات النقدية الناتجة من
 (537,518)  (455,030) مكاف ة نهاية الخدمة المدفوعة

 4,687,846   6,400,862  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشجة التشغيلية

    
    :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (842,656)  (390,986) المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات
 106,055   215,310  المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات

 (20,947)  - حق انتفاع المدفوع لشراء

 (757,548)  (175,676) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشجة االستثمارية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 (27,060)  (416,775) قروض جويلة األجل

 (198,714)  (146,727) لتزامات عقود اإليجارالمدفوع ال
 1,487,590   (2,357,701) دائنو مرابحات 

 (838,820)  (502,612) قروض قصيرة األجل
 8,607,454   601,535  بنوك دائنة

 (444,632)  (265,668) مدفوعة يةمصاريف تمويل
 (190)  (839) توزيعات نقدية مدفوعة

 (1,320,000)  (1,056,000) نقدية مدفوعة للحصص غير المسيجرة توزيعات

 7,265,628   (4,144,787) األنشجة التمويلية الناتجة من( في المستخدمة) لنقديةاالتدفقات صافي 

 11,195,926   2,080,399 في نقد ونقد معادل الزيادة صافي
 16,653,400   32,426,843 نقد ونقد معادل في بداية الفترة

 27,849,326   34,507,242 (5نقد ونقد معادل في نهاية الفترة )ايضاح 
 
 

المجمعة المكثفة( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية 20( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )



 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدققة( المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2021مارس  31

 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 
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 ت سيس الشركة األم وأغراضها   -  1 

)والمعروفة سررابقا باسررم شررركة المجموعة المشررتركة للتجارة  "الشررركة األم")عامة( ش.م.ك.  –إن شررركة المجموعة المشررتركة للمقاوالت 
بموجب عقد ت سيسها تم  هي شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة في دولة الكويت. ذ.م.م.(، - سليمان خالد عبداللجيف الحمد –والمقاوالت 
قة و خرها ما تم الت شررير عليه بالسررجل التجاري بموجب وتعديالته الالح 1965 نوفمبر 15والميرخ في  4/ ب / جلد  215ت سرريس رقم 

   .2020يوليو  22بتاريخ  14/7رقم مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة 
 

 .2006يناير  23تم إدراج الشركة األم في بورصة الكويت بتاريخ 
 

 إن األغراض الرئيسية التي ت سست الشركة األم من أجلها هي كما يلي:
ب عمال المقاوالت العامة واألعمال الميكانيكية وأعمال الهندسة الصحية واألعمال اإلنشائية من مباني وجرق وجسور وإدارتها  القيام .1

 واإلشراف عليها وما يتعلق بها من خدمات أخرط.
 صناعة وإنتاج واستيراد مواد البناء بمختلف أنواعها )وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة(. .2
 .وتعبئة وتغليف اإلسمنت ودراكيل الرمل والمواد السائبة المتعلقة بهاتجارة  .3
 .الخلج الخرساني الجاهز .4
 تصنيع وتنفيذ أعمال األصباغ والديكورات الالزمة لتنفيذ األعمال المدنية )وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة(. .5
 إنتاج األسفلت. .6
 الالزمة لتنفيذ أغراض الشركة األم. شراء واستيراد األجهزة والمستلزمات والمعدات .7
 تملك وسائل النقل الالزمة ألنشجة الشركة األم. .8
 تمثيل الشركات والدخول في المناقصات المشابهة لهذه األغراض. .9

 استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدط الشركة األم عن جريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار من قبل شركات وجهات متخصصة. .10
 
شركة األم أن تكون و سابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصيلة أو بالوكالة. ويجوز لل شرة األعمال ال شركة األم مبا يكون لل

لها مصررلحة أو تشررترك ب ي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شرربيهة ب عمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضررها في دولة الكويت 
 ، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.أو في الخارج

 
 .2005سبتمبر  19بتاريخ  13595إن الشركة األم مقيدة في السجل التجاري تحت رقم 

 
  .دولة الكويت ،13049الصفاة  - 4819 ص. ب. ،284مبنى  ،2قجعة ، إن العنوان المسجل للشركة األم هو منجقة العارضية

 
 .2021 مايو 26من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ  المجمعة المكثفةتمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية 

 
  أسس العرض  -  2

قد اعدت ية  ل ية المرحل مال لدولي رقم  المجمعة المكثفةهذه المعلومات ال بة ا قا  لمعيار المحاسررررررر . إن ( "التقرير المالي المرحلي"34)جب
للفترة مماثلة لتلك المجبقة في إعداد البيانات  المجمعة المكثفةالسررياسررات المحاسرربية المسررتخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية 

  .2020ديسمبر  31المنتهية في  المالية المجمعة السنوية للسنة
 

واإلفصررررررراحات المجلوبة لبيانات مالية كاملة وفقا  للمعايير الدولية  إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة ال تتضرررررررمن جميع المعلومات
. ترط اإلدارة 2020ديسررررمبر  31عليها بالمقارنة مع البيانات المالية المجمعة للسررررنة المنتهية في  االجالعللتقارير المالية، ويجب أن يتم 

 أنه قد تم إدراج جميع التعديالت المتمثلة في االسرررتحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضررررورية لعرض عادل. إن نتائج األعمال للفترة
 31عتبر بالضرورة ميشرا  عـررررن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في ال ت 2021مارس  31المالية المنتهيـررررة فـرررري 

 .2021ديسمبر 
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الجارية التطبيق
عديالت أخرط تم إصرررررررردارها وغير جارية اللم تق عديالت بعض ال ثير. إنت م المجموعة بتجبيق مبكر ألي معايير أو تفسررررررريرات أو ت ت

ت ثير2021جبق ألول مرة في نخرط تاألتفسررررررريرات الو ها أي  فة المجمعة  مادي ، ولكن ليس ل ية المكث ية المرحل مال على المعلومات ال
 للمجموعة.

 
 عقارات استثمارية  - 3   

 مارس 31دينار كويتي،  7,309,000 – 2020ديسرررررررمبر  31)دينار كويتي  7,292,166 بقيمة دفترية ةسرررررررتثمارياال راتعقاإن ال
 .مع وعد بالشراء ةت جير تمويلي ودالبنوك المحلية مقابل عق لصالح بعض ةمسجلدينار كويتي(  7,479,000 - 2020

  



 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدققة( المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2021مارس  31

 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 
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 مدينون وأرصدة مدينة أخرط  - 4   

 

 مارس 31
2021  

 ديسمبر  31`
2020 
  )مدققة(

 مارس 31
2020 

 41,371,969  27,809,657  17,787,788 وزارات وهيئات حكومية
 2,028,161  3,332,625  3,005,549 شركات وميسسات

 14,710,049  15,715,443  14,977,809 مدينون تجاريون
 750,967  567,216  1,259,169 مدينون  خرون

 58,861,146  47,424,941  37,030,315 مجموع المدينون
 (3,826,685)  (4,318,896)  (4,318,896) نخفاض في القيمةمخصص خسائر اال

 55,034,461  43,106,045   32,711,419 نيالمدينصافي 

      
 31,406,185  10,081,112  9,470,946 ضمانات محتجزة على العقود

 (1,862,077)  (1,862,077)  (1,862,077) نخفاض في القيمةمخصص خسائر اال

 29,544,108  8,219,035  7,608,869 ضمانات محتجزة على العقودصافي 

      
 41,780,102  41,824,889  35,618,664 دفعات مقدمة عن أعمال عقود

 3,464,228  3,179,350  3,689,073 مصاريف مدفوعة مقدما
 1,417,059  1,727,883  2,174,082 موظفون مدينون
 4,339,193  4,016,249  4,702,696 ت مينات مستردة

 580,450  572,605  506,693 مقدمة عن ت سيس شركاتدفعة 
 1,029,409  857,087  938,305 (16مستحق من أجراف ذات صلة )إيضاح 

 (1,107,216)  (1,107,216)  (1,107,216) نخفاض في القيمةمخصص خسائر اال

 86,842,585  102,395,927  136,081,794 

      
      الجزء غير المتداول: – ضمانات محتجزة على العقود
 29,157,691  17,997,928  19,949,625 ضمانات محتجزة على العقود

 (33,381)  (33,381)  (33,381) مخصص خسائر االنخفاض في القيمة

 19,916,244  17,964,547  29,124,310 

   
 نقد ونقد معادل  - 5   

 مارس 31 
2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 مارس 31
2020 

 27,504,377  29,992,159   32,351,507 نقد في الصندوق ولدط البنوك
 344,949  2,434,684  2,155,735 قصيرة األجلبنكية ودائع 

 34,507,242   32,426,843  27,849,326 

 
% إلى 1.25 – 2020 ديسررمبر 31)% 2.75% إلى 1.25من  قصرريرة األجلبنكية ال ودائعالعلى  السررنوي معدل الفائدة الفعلي تراوح
 .يوم من تاريخ إيداعها 90 هذه الودائع بمعدل أقل منوتستحق %( 2.75% إلى 1.25 – 2020 مارس 31 ،2.75%

 
 رأس المال  - 6   

 17,157,606 – 2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 17,157,606يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 
 – 2020ديسمبر  31سهم ) 171,576,061دينار كويتي( موزعا على  16,340,577 – 2020 مارس 31دينار كويتي، 

 فلس كويتي للسهم الواحد. 100سهم( بقيمة اسمية  163,405,773 – 2020 مارس 31سهم،  171,576,061
 

 خزانةأسهم   - 7   
 

 مارس 31
2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 مارس 31
2020 

 471,589  495,168  495,168 عدد أسهم الخزانة )سهم(
 %0.289  %0.289  %0.289 النسبة إلى األسهم المصدرة )%(

 83,943  99,529  114,384 القيمة السوقية )دينار كويتي(
 244,480  244,480  244,480 التكلفة )دينار كويتي(

 
إدارة الشركة األم بتجميد جزء من االحتياجيات بما يساوي رصيد أسهم الخزانة كما في تاريخ بناء على قرارات هيئة أسواق المال، قامت 

  المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة. إن هذا الرصيد غير قابل للتوزيع جوال فترة احتفاظ الشركة األم ب سهم الخزانة.
  



 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدققة( المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2021مارس  31

 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 
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 دائنون وأرصدة دائنة أخرط  - 8   

 
 مارس 31

2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 مارس 31
2020 

 29,321,943  11,411,980  10,170,560 دفعات مقدمة على عقود
 29,691,867  20,245,398  13,344,993 ونمورد

 54,909,118  49,470,386  48,075,480 مصاريف مستحقة
 16,996,504  11,860,797  10,747,778 مقاولون

 28,819,425  27,856,226  26,887,380 ضمانات محتجزة للغير
 1,971,446  2,353,516  2,353,516 مخصص غرامات

 185,366  521,982  1,205,610 دائنون  خرون
 90,187  -  13,221 ضريبة دعم العمالة الوجنية المستحقة

 46,782  46,782  46,782 حصة ميسسة الكويت للتقدم العلمي المستحقة
 -  335,976  335,976 مجلس اإلدارة المستحقةمكاف ة أعضاء 

 805,538  822,735  465,687 (16مستحق إلى أجراف ذات صلة )إيضاح 
 22,183  21,227  20,388 توزيعات مستحقة للمساهمين

 113,667,371  124,947,005  162,860,359 
 

 والتي تتمثل في:
 

 مارس 31
2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 مارس 31
2020 

 21,553,532  29,662,915  26,115,705 الجزء غير المتداول 
 141,306,827  95,284,090  87,551,666 الجزء المتداول 

 113,667,371  124,947,005  162,860,359 
 
 
 األجل ةض جويلوقر - 9

 يلي:تتلخص القروض جويلة األجل فيما 
  

  الجزء المتداول
الجزء غير 

  المتداول
 

 المجموع

قرض من بنك محلي لتمويل شراء معدات و الت وسيارات وتجوير مصنعي  -
األسفلت والخرسانة الجاهزة مضمون برهن مصانع الشركة األم الكائنة بمنجقة 

 15سنوات حتى  5الصليبية الصناعية ويسدد على أقساج نصف سنوية لمدة 
 500,000 %.3.5، ويتحمل فائدة سنوية بمعدل 2021نوفمبر 

 

-  500,000 

ويسدد على أصول محفظتين استثماريتين قرض من بنك محلي مضمون برهن  -
% 1فائدة سنوية بمعدل  ويحمل القرض ،2021 ديسمبر 20 دفعة واحدة في

 2,500,000 فوق سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركزي.

 

-  2,500,000 

، 2022 مايو 31قرض من بنك محلي لتمويل رأس المال العامل ويستحق في  -
% فوق سعر الخصم المحدد من قبل بنك 2ويحمل القرض فائدة سنوية بمعدل 

 - الكويت المركزي.

 

5,000,000  5,000,000 

قرض من بنك محلي لتمويل شراء ممتلكات ومعدات ويسدد على أقساج نصف  -
، ويحمل القرض فائدة سنوية 2023سبتمبر  15سنوات حتى  5سنوية لمدة 
 416,000 %.3.5بمعدل ثابت 

 

628,000  1,044,000 

مقابل رهن االت  ومعدات للمجموعة  التقرض من بنك خليجى لتمويل شراء  -
سنوات  3لمدة  ويسدد على أقساج شهرية ومعدات من إحدط الفروع الخارجية

 18,688 .%4ويتحمل فائدة سنوية  2021خالل  تنتهي

 

-  18,688 

 9,062,688  5,628,000  3,434,688 2021مارس  31الرصيد كما في 

 9,479,463  6,044,000  3,435,463 )مدققة( 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 9,752,210  9,022,376  729,834 2020مارس  31الرصيد كما في 
 

 مقومة بالعمالت التالية:إن األرصدة الدفترية للقروض جويلة األجل للمجموعة 
 

 مارس 31
2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 مارس 31
2020 

 9,695,466  9,460,000  9,044,000 دينار كويتي
 56,744  19,463  18,688 درهم إماراتي

 9,062,688  9,479,463  9,752,210 
  



 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدققة( المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة
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 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

10 

 
 دائنو مرابحات    - 10
 

 مارس 31
2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 مارس 31
2020 

 12,563,553   4,837,279   2,456,309 إجمالي المرابحات 
 (93,636)  (50,556)  (27,287) مستقبلية غير مجف ة يةيجرح: تكاليف تمويل

 12,469,917   4,786,723   2,429,022 القيمة الحالية للمرابحات

 
 في:والتي تتمثل   

 
 مارس 31

2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 مارس 31
2020 

 458,291   313,743  266,522 الجزء غير المتداول 

 12,011,626   4,472,980  2,162,500 الجزء المتداول 

 12,469,917   4,786,723  2,429,022 القيمة الحالية للمرابحات

 
الكفالة التضررامنية من برهن مبنى ضررمن ممتلكات وعقارات ومعدات، وب مضررمونةتخص شررركات تابعة، وهي  بعض دائني مرابحاتإن 

 الشركة األم.
 

 قروض قصيرة األجل - 11
% من المبالـغ 20% إلى 10قروض قصيرة األجل تمثل دفعات مقدمة من البنوك عن عقود مقاوالت، على أن تسدد باستقجاع الإن 

، %4.75% إلى 3 من – 2020ديسمبر  31)% 4.75% إلى 3 سنوية تتراوح منمنجزة. تتحمل القروض فائـدة العمال األالمستلمة من 
 إيرادات على حق برهن حوالة مضمونة االئتمانيةجل والتسهيالت األلقروض قصيرة ا إن .(%4.75% إلى 3من  – 2020 مارس 31

 .العقود
 

 بنوك دائنة - 21
 تسهيالت سحب على المكشوف وأوراق دفع.تتمثل البنوك الدائنة في 

 
 31%، 2.5% إلى 1من  – 2020 ديسمبر 31)% 2.5% إلى 1 منتتراوح سحب على المكشوف تتحمل فائدة سنوية الإن تسهيالت 

 سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وتستحق عند الجلب. فوق (%2.5% إلى 1من  – 2020 مارس
 

% 3من  – 2020 ديسمبر 31)% 4.75 إلى% 3تتراوح من إن تسهيالت السحب على المكشوف من بنوك خليجية تحمل فائدة سنوية 
 وتستحق عند الجلب.( %5% إلى 2.25من  – 2020 مارس 31، %4.75إلى 

 
فوق سررعر الخصررم المعلن من قبل  ،(%2 – 2020 مارس 31%، 2 – 2020ديسررمبر  31) %2تتحمل فائدة سررنوية إن أوراق الدفع 

 يوم. 180وتستحق خالل  بنك الكويت المركزي
 
 العقود. حق على إيرادات برهن حوالة مضمونةوهي البنوك الدائنة تخص الشركة األم والشركات التابعة  إن

 
 

 )الخسارة( الربح مجمل - 31
  

 
 

 2021مارس  31أشهر المنتهية في للثالثة 

 أشهر  للثالثة 
 المنتهية 

  مارس 31في 
2020 

  
 

 مشاريع

 سيـارات 
 وكـراج
 ومعـدات

مصنعي االسفلـت  
والخالجات 
 المركزية 

 استبعادات ما 
 بين األقسـام

 الداخليـة

  
 

 المجمـوع

  
 

 المجمـوع

 53,341,918   36,612,613   (2,392,222)  664,070   810,168   37,530,597  إيرادات تشغيلية
 (53,787,992)  (34,614,612)  2,392,222   (602,195)  (782,138)  (35,622,501) تكاليف تشغيلية

 (446,074)  1,998,001   -  61,875   28,030   1,908,096  )الخسارة( مجمل الربح

 
  



 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدققة( المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة
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 الخاصة بمساهمي الشركة األم األساسية السهم)خسارة( ربحية    - 41

على ربح الفترة الخاص ليس هناك أسررهم عادية مخففة متوقع إصرردارها، إن المعلومات الضرررورية الحتسرراب ربحية السررهم األسرراسررية بناء  
 يلي:بمساهمي الشركة األم والمتوسج المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما 

 
 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة 

 2021  2020 

 (3,421,068)  659,175  الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم )خسارة( ربح 

     
 سهمأ  سهمأ :المتوسج المرجح لعدد األسهم القائمة

 163,405,773   171,576,061  الفترةعدد األسهم المصدرة في بداية 

 8,170,289   - يضاف: أسهم منحة

 (471,589)  (495,168) يجرح: المتوسج المرجح لعدد أسهم الخزانة

 171,104,473   171,080,893  القائمة سهماألالمتوسج المرجح لعدد 

 
 فلس  فلس

 (19.99)  3.85 السهم األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم )خسارة( ربحية 

 
قبل التعديالت ب ثر رجعي والمتعلقة بإصرردار أسررهم منحة  2020 مارس 31فلس للفترة المنتهية في  21السررهم األسرراسررية  خسررارةبلغت 

 (.15والتي تم إقرارها فيما بعد من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم )إيضاح 
 

 العامةالجمعية   - 51
شركة األم المنعقدة في  ساهمي ال سبة توزيع أرباح نقدية على  2021 مايو 6وافقت الجمعية العامة لم سمية %6بن  6 بواقع ،من القيمة األ

 .2020ديسمبر  31توزيع مكاف ة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في وعدم توزيع أسهم منحة وعدم  ،فلس للسهم
 

 سهم أي بقيمة 100أسهم لكل  5توزيع أسهم منحة بواقع على  2020يونيو  29وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم المنعقدة في 
دينار كويتي وعدم توزيع أرباح نقدية عن  276,832دينار كويتي، وتوزيع مكاف ة ألعضررررررراء مجلس اإلدارة بمبلغ  817,029إجمالية 

 .2020يوليو  22على ذلك في السجل التجاري للشركة األم بتاريخ ، تم الت شير 2019ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

 ذات الصلةفصاحات المتعلقة باألجراف إلا   - 61
، شركات تحت سيجرة أفراد اإلدارة العليادارة، ، أعضاء مجلس اإلساهمينالمقامت المجموعة بمعامالت متنوعة مع أجراف ذات صلة ك

وبعض األجراف ذات الصرررررلة األخرط. إن األسرررررعار وشرررررروج الدفع المتعلقة بهذه المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة  مشرررررتركة
 :تمت مع أجراف ذات صلة هي كما يلي التيالت المجموعة. إن األرصدة والمعام

 
 :المكثف المجمع بيان المركز المالي المرحلياألرصدة المتضمنة في 

 
شركات 
  المحاصة

 ذات أجراف
 أخرط صلة

 
 مارس 31

2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 مارس 31
2020 

 806,507  131,798  (4مدينون وأرصدة مدينة أخرط )إيضاح 
 

938,305  857,087  1,029,409 

 402,041  63,646 (8دائنون وأرصدة دائنة أخرط )إيضاح 
 

465,687  822,735  805,538 

 
 المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف:المعامالت 

 
 :مزايا اإلدارة العليا

 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة 

 2021  2020 

 221,914  248,598  األجلمرتبات ومزايا قصيرة 
 9,683  9,594 مزايا ما بعد التوظيف

 258,192  231,597 

 
 معلومات القجاعات   - 71

إن المجموعة مقسررمة إلى أقسررام تشررغيلية إلدارة أنشررجتها المختلفة. وتمارس المجموعة نشرراجها بشرركل رئيسرري في دولة الكويت وخارجها. 
التالية حسب الموقع الجغرافية وألغراض بيان تحليل القجاعات الرئيسية، قامت إدارة المجموعة بتصنيف أنشجة المجموعة إلى القجاعات 

  وموجودات كل قجاع على حدة: الجغرافي لعمالء
 دولة الكويت. -
   .مجلس التعاون الخليجيدول  -
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  2021مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 
 دولة 

  الكويـــت
مجلس التعاون دول 

  الخليجي
الحصص غير 

 المجمـوع  المسيجرة

 36,612,613  -  14,582,843  22,029,770 إيرادات تشغيلية
 (34,614,612)  -  (13,002,541)  (21,612,071) تكاليف تشغيلية

 1,998,001  -  1,580,302  417,699  الربحمجمل 

 930,657  271,482  1,065,925  (406,750) نتائج القجاع

 214,506,209  -  52,885,965  161,620,244 موجودات القجاعمجموع 

 174,975,445  -  42,315,095  132,660,350 مجلوبات القجاعمجموع 
 
 

  2020مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 
 دولة 

  الكويـــت
دول مجلس التعاون 

  الخليجي
الحصص غير 

 المجمـوع  المسيجرة

 53,341,918   -  25,561,739  27,780,179  إيرادات تشغيلية
 (53,787,992)  -  (24,340,880)  (29,447,112) تكاليف تشغيلية

 (446,074)  -  1,220,859   (1,666,933) الربح )الخسارة(مجمل 

 (3,124,475)  296,593  504,092   (3,925,160) نتائج القجاع

 295,447,848   -  79,814,536   215,633,312  موجودات القجاعمجموع 

 250,506,411   -  72,224,901  178,281,510  مجلوبات القجاعمجموع 

  
 قضائيةومجالبات  محتملة التزامات - 81

  يلي:لتزامات محتملة تتمثل فيما إالمجمع المكثف  يالمرحل المركز المالي بيان بتاريخالمجموعة يوجد على  -أ  
 

 
 مارس 31

2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 مارس 31
2020 

 16,090,647  8,768,112  6,374,491 اعتمادات مستنديه  
 134,162,672  132,702,592  136,619,643 كفاالت إنجاز  
 50,470,262  39,823,954  30,109,518 كفاالت دفعات مقدمة  
 17,249,809  10,173,602  9,113,410 كفاالت مناقصات  
 43,262,623  69,724,054  66,203,612 كفاالت محجوز ضمان  
 11,298,937  9,718,139  9,704,882  كفاالت أخرط  

 258,125,556  270,910,453  272,534,950 
 
 

توجد لدط المجموعة مجالبات قضائية تتمثل في قضايا مرفوعة من المجموعة ضد الغير ومن الغير ضـررررـررررد المجموعة، والذي ليس  -ب 
لمجموعة، فإنه لن يكون لهذه إدارة اتقدير النتائج التي سررروف تترتب عليها إلى أن يتم البت فيها من قبل القضررراء. وفي رأي  باإلمكان

 مجالباتوعليه، لم تقم المجموعة بقيد  للمجموعة المجمعة المكثفةالمجالبات ت ثير سرررررررلبي مادي على المعلومات المالية المرحلية 
 المكثف. المجمع كافية عنها كما في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي أرصدةرا لوجود إضافية عن هذه القضايا نظ

 
 قياس القيمة العادلة - 19

المتاحة للبيع  والموجودات المالية أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح  كالموجودات الماليةتقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية 
 بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية.

 
من خالل عملية تجارية بحتة بين أجراف السوق  االلتزاممن بيع األصل أو الممكن دفعه لسداد  استالمهتمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن 

 ية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدط الجرق التالية:كما في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عمل

  االلتزاممن خالل السوق الرئيسي لألصل أو. 

  في حال عدم وجود سوق رئيسي. االلتزاممن خالل أكثر األسواق ربحية لألصل أو 
 

 المجمعة المكثفةالمرحلية  المالية لوماتالمعيتم تصنيف جميع الموجودات والمجلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في 
 إلى أقل مستوط مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي: استنادامن خالل مستوط قياس متسلسل 

 .المستوط األول: ويشمل أسعار السوق النشج المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمجلوبات المتماثلة 

 أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوط مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشكل مباشر  المستوط الثاني: ويشمل

 أو غير مباشر.

 .المستوط الثالث: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوط مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح 

  



 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدققة( المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2021مارس  31

 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

13 

 
 المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة: موجوداتإن الجدول التالي يبين 

 

  المجموع
 المستوط
 الثالث

 المستوط 
  الثاني

 المستوط
  األول

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -  -  534,068  534,068
 األرباح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  2,951,943  62,032  -  3,013,975

3,548,043  534,068  62,032  2,951,943  
 
 

 :)مدققة( 2020ديسمبر  31المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في  موجوداتإن الجدول التالي يبين 
 

  المجموع
 المستوط
 الثالث

 المستوط 
  الثاني

 المستوط
  األول

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية  -  -  534,068  534,068
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 2,761,511  62,015  -  2,823,526

3,357,594  534,068  62,015  2,761,511  
 
 

 :2020 مارس 31المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في  موجوداتإن الجدول التالي يبين 
 

  المجموع
 المستوط
 الثالث

 المستوط 
  الثاني

 المستوط
  األول

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -  -  557,703  557,703
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 2,554,200  61,849  -  2,616,049

3,173,752  557,703  61,849  2,554,200  
 
 

 لم تتم أي تحويالت ما بين المستويات األول والثاني والثالث خالل الفترة.
 

 (.3يضاح )لعادلة للعقارات االستثمارية في إتم اإلفصاح عن القيمة ا
 

الحالي في السوق المتاحة للمجلوبات المالية ستحقاق التعاقدية المتبقية بسعر الفائدة للمجلوبات المالية بخصم فترات االيتم تقدير القيمة العادلة 
 المماثلة.

 
قصيرة األجل  التسهيالت البنكيةقصيرة األجل، الذمم التجارية المدينة، الذمم التجارية الدائنة، البنكية إن القيم العادلة للنقد والودائع 

 .ستحقاق هذه األدوات الماليةارة والمجلوبات المتداولة األخرط تقارب قيمهم الدفترية بشكل كبير نظرا  لقصر فت
 

والمجلوبات المالية األخرط باإلضافة إلى المجلوبات  إلتزامات عقود اإليجارالقروض ويتم تقدير القيمة العادلة لألدوات غير المسعرة، 
للديون بشروج مماثلة، مخاجر  ا  باستخدام المعدالت المتاحة حالي األخرط عن جريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتداولةالمالية غير 

 .االئتمان و جال االستحقاق المتبقية
 

 (19 كوفيد) المستجد فيروس كورونااألثر المترتب على وباء   - 02
اضجرابات وعوامل عدم تيقن ال تزال العديد من القجاعات االقتصادية وقجاعات األعمال تواجه  COVID-19 بعد سنة من ظهور جائحة

 .بسبب اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات الحتواء انتشار الفيروس نتيجة الجائحة وأيضا  
 

 ال تزال المجموعة تت ثر من تداعيات تفشي الفيروس وتواصل اإلدارة جهودها في التخفيف من المخاجر الناتجة عن ذلك. إن إدارة مخاجر
حول البيانات المالية المجمعة ( 38) ى جانب تجبيق التقديرات واألحكام الهامة مبينة بالتفصيل في اإليضاح رقماالئتمان ومخاجر السيولة إل
 .ولم تحدث أي تغيرات جوهرية في عملية إدارة المخاجر ،2020ديسمبر  31كما في السنوية المدققة للمجموعة 

 
كما أجرت المجموعة تقييما  حول قدرتها على االستمرار كمنش ة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة 
حول المخاجر وحاالت عدم الت كد المستقبلية وذلك إلعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. رغم 

، إال أنه في الوقت الراهن، تشير التوقعات إلى أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في مزاولة COVID-19فاقم لوباء األثر المت
. ونتيجة 2020ديسمبر  31عملياتها التشغيلية فضال  عن أن موقفها المتعلق باالستمرارية لم يت ثر إلى حد كبير ولم يتغير بشكل مادي منذ 

 هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية.لذلك، فقد أعدت 
 


