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الشيخ صباح ا�حمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت
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 سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح
رئيس مجلس وزراء دولة الكويت
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رسالة رئيس مجلس ا;دارة

السيد/ عبد الرحمن موسى المعروف
رئيس مجلس ا�دارة

1965 كشركة ذات مسؤولية  نوفمبر   15 للمقاوالت في  المشتركة  المجموعة  تأّسست شركة 
المخلصة  الجهود  وبفضل  كويتي  دينار   7,500 قدره  بالكامل  مدفوع  مال  برأس  محدودة 
إلى  المجموعة  تحولت  والتطوير  النمو  على  والمثابرة  العمل  في  والتفاني  عليها  للقائمين 
المدفوع  رأسمالها  وبلغ  المالية  لBوراق  الكويت  سوق  في  مدرجة  عامة  مساهمةكويتية  شركة 

31/12/2017 54.3 مليون دوالر أمريكي) كما في  16,340,577 دينار كويتي (ما يعادل 

عام  بنهاية  كويتي  دينار  مليون   295 من  أكثر  إلى  الشركة  إيرادات  وصلت  وتعالى  سبحانه   Lا من  وبفضل 
2017 وقد حققت الشركة إنجازات كبيرة على مدار اOربعة عقود الماضية وزادت أعمالها مما أفضى إلى زيادة في 
كادرها الوظيفي الذي يبلغ قوامه ما يزيد عن 12900 فرًدا يشمل نخبة من ذوي الخبرات المشهود لها في قطاع 

المقاوالت على مستوى العالم العربي.

نطاق  فـي  المعتمد  الرئيسي  المقاول  اعتبارها  إلى  ذلك  أدى  وقد  النفطي  القطاع  المجموعة  أنشطة  تغطي 
المشتركة  الكويت والعمليات  النفطية لدى عديد من الشركــــات ومنها شركـــة نفط  اOنابيب  أعمال شبكات 

.Joint Operation

كبرى  مشاريع  عدة  بتنفيذ  للمقاوالت  المشتركة  المجموعة  تضطلع  التحتية،  والبنية  الطرق  إنشاء  قطاع  في 
الصبية  وطريق  جابر  الشيخ  جسر  المشاريع  هذه  مقدمة  في  يأتي  وخارجها  الكويت  داخل  الحالي  الوقت  في 
السريع بالكويت ومشروع تطوير المنطقة الشمالية الصناعية شمالي الدوحة/قطر.  تعتبر المجموعة من كبرى 

ت
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الشركات المتخصصة في مضمار إنشاء الطرق وقطاع البنية التحتية. كما وتنعم بمكانة رائدة ال يستهان 
بها على صعيد بناء الجسور وحفر ا�نفاق، وتساهم بتنفيذ مشاريع هامة خاصة ببناء الطرق وصيانة البنية 

التحتية في الكويت. 

وفي قطاع ا�نشاءات، قامت المجموعة المشتركة بتنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة كلية التربية اOساسية 
والجهاز  العاملة  القوى  هيكلة  إعادة  لبرنامج  الدائم  المقر  مبنى  وصيانة  إنجاز  ومشروع  بالعارضية  بنين 
التنفيذي للدولة ومشروع مبنى ديوان المحاسبة بالكويت ومشروع تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة أعمال 
الكبيرة  المشاريع  العديد من  إلى جانب  ا�سكانية  اOحمد  بمدينة جابر  العامة  والمباني  الرئيسية  الخدمات 

التي مازالت إما في مرحلة التنفيذ أو التشطيب.

في عام 2007 نجحت المجموعة المشتركة للمقاوالت في النفاذ إلى قطاع توليد الطاقة بعد فوزها بعقد 
توريد وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة لتوليد الطاقة بقوة 305 ميجاواط في الصبية لمدة خمسة سنوات، 
بكل  للمالك  تسليمها  تم  الطاقة،  قطاع  المجموعة في  تنفذها  التي  المشاريع  باكورة  المشروع  هذا  يعد 

كفاءة في عام 2009.

وأسطول  الجاهزة  الخرسانة  لخلط  وأخرى  ا�سفلت  �نتاج  مصانع  للمقاوالت  المشتركة  المجموعة  تمتلك 
متقدم لآلليات والمعدات المتخصصة الثقيلة والخفيفة في كل من الكويت وقطر واالمارات العربية المتحدة 
مما يوفر الدعم والمساندة الالزمة المطلوبة Oنشطة المقاوالت وعمليات المجموعة. وفي الوقت نفسه، تعمل 

مراكز الخدمة التابعة للمجموعة على ا�يفاء باحتياجات السوق ومتطلبات الكثيرين من المقاولين بفضل 
المقاوالت في الكويت وقطر من جهة، ونجاح مشاريعها في  ما تمارسه المجموعة من دور فاعل في قطاع 
كل من جورجيا ، لبنان، اندونيسيا، ألبانيا، طاجيكستان، منغوليا وأوزبكستان من جهة أخرى تعد المجموعة 

المشتركة للمقاوالت شريك مثالي يعول عليه في مضمار أعمال البناء والمقاوالت.

في  متقدمة  ريادية  مكانة  تحتل  وان  الخليج  دول  باقي  في  الخدمات  أفضل  تقديم  إلى  المجموعة  تتطلع 
تقديم  طريق  عن  القادمة  سنوات  العشر  مدي  وعلى  العربي  الخليج  في  اOولى  العشر  الشركات  طليعة 

خدمات متميزة في قطاع المقاوالت يعول عليها عمالئنا ويفاخرون بها.

عبد الرحمن موسى المعروف
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أعضاء جملس اإلدارة

السيد/عبدالرمحن موسى املعروف
رئيس جملس االدارة

السيد/ موسى امحد املعروف
عضو جملس االدارة

السيد/ سليمان عبد الرمحن املعروف
عضو جملس االدارة

الرئيس التنفيذي

السيد/رعد خلف العبد اهللا
نائب رئيس جملس االدارة

السيد/ بدر مشاري احلميضي
عضو جملس االدارة

السيد/ امحد خالد  احلميضي
عضو جملس االدارة
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السيد/ عبد الرمحن امحد املعروف
عضو جملس االدارة

السيد/ معروف عبد الرمحن املعروف
عضو جملس االدارة

السيد/ عماد امحد احلوطي 
عضو جملس االدارة



شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)
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الشركات التابعة والفروع
شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك) عامة

الشركات التابعة

الشركة المشتركة العالمية العقارية (ش.م.ك.م) - الكويت

شركة المملكة المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م - الكويت

شركة المجموعة المشتركة للصخور (ش.م.ك.م) - الكويت

شركة المعروف والبرجس المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت (ذ.م.م) - الكويت

شركة المشتركة العامة للتجارة العامة والمقاوالت - ذ.م.م - الكويت

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ا�مارات ذ.م.م - أبو ظبي - ا�مارات العربية المتحدة

شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاوالت ذ.م.م - دولة قطر

شركة مصانع المجموعة المشتركة ذ.م.م - دولة قطر

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ذ.م.م - مسقط - سلطنة عمان

شركة المجموعة المشتركة السورية للمقاوالت ذ.م.م - الجمهورية العربية السورية

الفــروع

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - فرع أبو ظبي - ا�مارات العربية المتحدة

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - فرع دبي - ا�مارات العربية المتحدة

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - فرع العين - ا�مارات العربية المتحدة

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - فرع الدوحة - دولة قطر

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - فرع بغداد - العراق

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - فرع الخبر - المملكة العربية السعودية

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - فرع بيروت - لبنـــان

حاليًا تمتلك الشركة 10 شركات تابعة و 7 فروع موزعين على دول الشرق ا3وسط والخليج.



Subsidiaries and Branches
Combined Group Contracting C o. - K. S.C.

Subsidiaries

Combined International Real Estate Co. K.S.C.C. - Kuwait

United Kingdom General Trading & Contracting Co. W.L.L. - Kuwait

Combined Group Rocks Co. K.S.C.C. - Kuwait

Al Marouf & Al Barjas Combined for General Trading & Contracting W.L.L. - Kuwait

Combined General for General Trading & Contracting Co. W.L.L. – Kuwait

Combined Group Contracting Co. Emirates L.L.C. - UAE

Combined Group Trading & Contracting Co. W.L.L. - Qatar

Combined Group Factories Co. W.L.L. - Qatar

Combined Group Contracting Co. W.L.L. – Muscat - Oman

Syrian Combined Group Contracting Co. W.L.L. - Syria

Branches

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.) - Abu Dhabi Branch - UAE

Combined Group Contracting Co. (K.S.C) - Dubai Branch - UAE

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.) - Al Ain Branch - UAE

Combined Group Contracting Co. (K.S.– Branch - Qatar

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.) - Baghdad Branch – Iraq

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.) - Al Khobar Branch - KSA

Combined Group Contracting Co. (K.S.C.) – Beirut Branch - Lebanon
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Established 50 years ago, Combined Group Contracting Company continues to enjoy being among 
the top construction companies in Kuwait. We recognize the importance of focusing and aligning our 
businesses to pursue markets with the best long-term growth potential. In this regard, we have integrated 
our business and positioned ourselves geographically to lead the industry in the building and civil 

infrastructure markets for public and private customers.

We also possess the expertise to deliver the large and complex projects with the ability to efficiently employ resources, 
manpower and equipment in Kuwait and international markets. We also have a strong financial position, support from 
our clients, and backing from local and regional banks, we are leveraging all our resources and relationships across the 
globe in order to fill our capacity with new contracts. 

CGCC has been steadily growing, and year on year have won a number of significant projects, which include building 
construction, infrastructure and oil related development projects. The total value of projects executed between 2004 
and 2009 was in excess of KD 798 million (US$ 2.65 billion). CGCC currently retains more than 12,900 employees 
within its various divisions.

We invest heavily in the finest people and the finest equipment. Proof of this came for the first time in 2004 when 
CGCC was awarded ISO certification 9001:2000. This was updated in November 2009 to ISO 9001:2008 with 
validity until 2016. Also in 2009, CGCC was awarded ISO 14001:2004 for Environmental Management Systems, and 
OHSAS18001:2007 for Occupational Health and Safety Management with validity until 2018. CGCC is devoted to 
continuing improvement and innovation as the route to optimizing our operations.

CGCC stands in a highly advantageous position, we have the latest technology in the field of construction encompassing 
planning, scheduling, procurement, cost control, accounting, drafting (CAD), CPM programming and store keeping.

Our more than 50 years of experience, a vast array of equipment, depth in human resources and a wealth of information 
is a valuable asset to any local or international company planning to execute construction contracts in Kuwait as 
partners, joint ventures, or as part of a consortium. Additionally our vast experience in Europe, Asia, and the CGCC 
puts us in the perfect position to offer our services to Joint Venture partners within and outside of Kuwait.

e
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Company Scope of Work: 
1-  “To undertake general Contracting, Mechanical Works, Water & Sanitary Works, 

Sanitary Engineering Works and Construction works such as Buildings, Roads & 
Bridges including managing & supervising any other related services. Moreover, 
CGC is also capable to execute Dams Constructions Works, Electrical Works, 
HVAC Works, Electromechanical Works, Industrial Works and Tunneling Works. “

2-  Manufacturing, Producing and importing all Kinds of Construction Materials (after 
the approval of the Public Authority for industry). 

3- Trading & Packing Cement, Sand borrow pits and bulk materials related to it. 
4- Ready Mix Concrete. 
5-  Manufacturing & executing Painting and Decorating works needed to execute civil 

works (after the approval of the Public Authority for industry) 
6- Production of Asphalt. 
7-  Procurement, and importing the Machinery, Tools and Equipment needed to 

execute the Company works. 
8- Owns the means of Transportation Facilities needed for the Company Activities. 
9- Representing Companies and entering Tenders similar to our Scope of Work 
10-  Use the available surplus funds by investing into portfolios managed by specialized 

financial Companies & Entities. 
The Company Manages Directly the above mentioned Activities & Works in the State 
of Kuwait and outside or by Agents. 
The Company capable to enter in Joint Ventures to execute similar works in State of 
Kuwait and outside.

Central Tenders Committee:
1. Category 1 for infrastructure works (Roads and Sewer)
2. Category 1 for civil construction works
3. Category 2 for electrical works,
4. Category 2 for air conditioning works.

Kuwait Oil Company:
1.   Category 02A, 02B and 02C for pipelines and associated works for pipelines of

all diameters, manifolds and maintenance,
2. Category 03 for domestic water, air and gas main up to 4” diameter,
3.  Category 04A, 04B and 04C for mechanical engineering, plant installation and

maintenance for process plant piping,
4. Category 08 for plant maintenance and production facilities,
5.  Category 51 Maintenance Services for production and associated facilities including

mechanical, Electrical and instrumentation.

KNPC:
1-  Category 01A1 Earth and Soil Moving work including grading, Leveling, 

Compacting, Soil replacement and excavation
2- Category 01A2 Surveying and soil investigation
3- Category 01A3 Road and Dykes construction and maintenance 
4- Category 01B1 Building Construction
5- Category 01B3 Structural Steel Construction 
6-  Category 01B4 Civil Maintenance Work including Building maintenance Modifications
7- Category 01B5 Water Proofing works
8- Category 01B6 Sign writing on wood, plastic, Metal and wall
9- Category 07A2 Low tension switch gears installation
10- Category 10A1 Hiring and rental services of heavy equipment’s
11- Category 18A3 Fire water network and foam system construction 
12- Category 24A1 Construction of petrol filling station
13- Category 27A1 PC Mechanical work
14- Category 27A2 PC Electrical work

Al Khafji Joint Operations:
1. CC-2 for major civil works,
2. CC-4 for major asphalting and roads works,
3. MTS for skilled manpower supply services.

Classifications
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For 50 years, we at Combined Group Contracting Company have had a role to 
play at the heart of establishing Kuwait as a modern and dynamic international 
city. We have been doing this one building at a time. Today there is hardly an 
area of Kuwait that has been untouched by the skill and .expertise of CGCC. 

Across a number of sectors including residential developments, healthcare, commercial 
sites and security establishments as well as the infrastructure required to make these 
elements function together as a whole, Combined Group Contracting Company is involved. 
As we move into the second decade of the 21st century, we re-affirm our commitment to 
building excellence, and to building with vision throughout Kuwait and other international 
and outstanding cities. We are proud of our contribution to the development of Kuwait, 
these are some recent projects completed so far in the new millennium:

Some of our Projects in Kuwait 
Construction Projects 

Construction and Maintenance of college of Arts and college of Education at Sabah 
Al Salem University City, Kuwait University 
In cooperation with Arab Tech Emirates (Joint Venture)
Owner: Kuwait University
Project Value : KD 119,940,000/- (Equivalent US$ 399,800,000/-)
Our share is 40% - KD 47,976,000/- (Equivalent US$ 159,920,000/-)
Duration: 1280 days
Completion Date : 31.12.2016

Developing and Rehabilitation of Al Salam Palace 
Owner: The Amiri Diwan
Project Value : KD 38,900,000/- (Equivalent US$ 129,666,000/-)
Duration: 465 days
Completion Date : 02.11.2015

f

Developing and Rehabilitation of Al Salam Palace  Project

Golf Club Project
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Faculty of Arts and Education ProjectKuwait International Airport Project

Construction of State Audit Bureau Headquarter – Kuwait
Owner: Audit Bureau
Project Value: KD 24,658,611/- (Equivalent US$ 82,195,370/-)
Duration: 1080 days
Completion Date: 15.11.2006

Construction of Golf Club Course – Package No. 5
Owner: Kuwait International Golf Co.
Project Value : KD 2,811,491/- (Equivalent US$ 9,371,637/-)
Duration : 725 days
Completion Date : 15.04.2006

Commercial Building, Kuwait Airport Vehicle Parking
Owner: Kuwait United Construction Management (KUCM)
Project Value: KD 1,869,702/- (Equivalent US$ 6,232,340/-)
Duration: 369 days
Completion Date: 31.12.2007
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College for Basic Education, Boys Campus, Ardiya

Construction and Maintenance of the Headquarters for Manpower and Government Prorgam

Construction and Maintenance of Lab. and Workshops of the College of Technology
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State Audit Bureau Headquarter – Kuwait Project

Hamad Towers, 6 nos., 13 floors, Residential Buildings
Owner: Hamad Al-Saleh Al-Homaizi Grandsons Real Estate Co.
Project Value: KD 2,518,378/- (Equivalent US$ 8,394,593/-)
Duration: 808 days
Completion Date: 01.05.2005

Construction and Maintenance of the College for Basic Education, Boys Campus, 
Ardiya
Owner: Public Authority for Applied Education and Training (PAAET)
Project Value: KD 39,072,197/- (Equivalent US$ 130,240,657/-)
Duration: 1,117 days
Completion Date: 02.02.2011

Construction and Maintenance of Labs and Workshops for Second Extension of the 
College of Technology – Shuwaikh
Owner: Public Authority for Applied Education and Training (PAAET)
Project Value : KD 29,485,464/- (Equivalent US$ 98,284,880/-)
Duration: 1,095 days
Completion Date : 15.09.2013

Construction and Maintenance of the Headquarters for Manpower and Government 
Program
Owner: Ministry of Public Works
Project Value : KD 10,437,336/- (Equivalent US$ 34,791,120/-)
Duration :730 days
Completion Date : 01.08.2011

Lulwa Residential Tower – Salmiya
Owner: Mr. Sulaiman Al-Hamad
Project Value: KD 3,420,000/- (Equivalent US$ 11,400,000/-)
Duration: 819 days
Completion Date: 27.11.2008
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This division undertakes the construction of apartment blocks, houses, local 
mosques and shopping complexes as well as boundary walls and structures.

As urban expansion gathers pace, so does the need for new and well-constructed 
living environments. Our Housing Projects division finds itself at the heart of the 
dynamic growth of Kuwait today. We are key players in the establishment of 

housing and infrastructure for the new Jaber Al Ahmed City to the north of Kuwait City, 
and the expansion of the Umm Al Haiman Residential Project to the south.

Including:
Construction, Completion and Maintenance of 267 Houses at Umm Al Haiman
This project consists of four types of houses, local mosques, a shopping complex and 
infrastructure works.
Owner: Public Authority for Housing Welfare (PAHW)
Project Value: KD 12,228,600/- (Equivalent US$ 31,974,000/-)
Duration: 900 days
Completion Date: 26.12.1999

Design, Construction, Completion and Maintenance of Main Services Works for 
1,220 Plots and Construction and Maintenance of Buildings Block (B) at Jaber Al 
Ahmad City
Owner: Public Authority for Housing Welfare (PAHW)
Project Value: KD 18,425,221/- (Equivalent US$ 66,717,960/-)
Duration: 1170 days
Completion Date: 08.06.2008

Construction, Completion and Maintenance of Roads and Main Infrastructure 
Services to identify 2131 Plots for Block (D) and 1950 for Block (E) and Transformers 
(Type 4), (Type 2) at Sabah Al Ahmad City
Infrastructure networks and allocating 2131 Plots for Dahiya (D), 1950 Plots for Dahiya 
(E) in Sabah Al Ahmad City.
Owner: Public Authority for Housing Welfare (PAHW)
Project Value: KD 32,985,000/- (Equivalent US$ 117,426,600/-)
Duration: 750 days
Completion Date: 07.05.2012

t
Housing Projects

14

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



Jaber Al Ahmed Residential Project – Kuwait

Sabah Al Ahmad Residential  Project

Umm Al Haiman Residential  Project
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his division consists of bridge construction, road maintenance and repairs, 
paving works and resurfacing as well as milling and asphalt works. The 
installation of urban sanitary sewage networks and the maintenance of water 
and gas networks, street lighting, traffic control systems, warning signs, guide 
signs and roads marking together with chain link fencing and overhead sign 

gantries complete the extensive operations of our Roads and Services Projects division.

Construction, Completion and Maintenance of Roads, Storm water Streams, Sanitary 
Works and Other Services at Al Siddiq Neighborhood - First Stage
Owner: Ministry of Public Works
Project Value: KD 11,255,640/- (Equivalent US$ 40,070,078/-)
Duration: 730 days
Completion Date: 09.10.2009

Construction, Completion and Maintenance of Airport Road Culvert from Intersection 
with Fourth Ring Road to Jamal Abdel Nasser Street
Owner: Ministry of Public Works
Project Value: KD 8,846,588/- (Equivalent US$ 31,493,854/-)
Duration: 888 days
Completion Date: 22.12.2011

Construction, Completion and Maintenance of Mohamed Bin Alqassim Street 
Culvert from Intersection with Fourth Ring Road to Jamal Abdel Nasser Street
Owner: Ministry of Public Works
Project Value: KD 9,119,670/- (Equivalent US$ 32,466,026/-)
Duration: 730 days
Completion Date: 19.11.2011

Construction, Completion and Maintenance of Roads and Infrastructure at Abu 
Fatira, East Qurain - First Stage
Owner: Ministry of Public works
Project Value: KD 13,734,026/- (Equivalent US$ 48,893,134/-)
Duration: 730 days
Completion Date: 17.06.2011

t
Roads & Services Projects

Al Qurain (Abu Fatira) Project
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t
South Surra, Al Siddiq Dahiya Project

his division undertakes the Construction, Completion and Maintenance of 
water and Sewage Networks.

Construction, Completion and Maintenance of Transfer TSE Lines to the 
Artificial Lake in Umm Al-Remam and the Northern Military Camps

Owner: Ministry of Public Works
Project Value: KD 16,092,432/- (Equivalent US$ 57,289,058/-)
Duration: 925 days
Completion Date: 17.11.2009

Sanitary Engineering Projects
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oday’s world demands we live at a faster pace. As centers of living and industry 
are established, the need is created to develop swift modern highways to 
link one with the other. Our highway projects division consists of bridge 
construction, road maintenance and repairs, paving works and resurfacing as 
well as milling and asphalt works. We also undertake the installation street 

lighting, traffic control systems, warning signs, guide signs and roads marking together 
with chain link fencing and overhead sign gantries.

Highway Projects

Sheikh Jaber Al Ahmed Causeway Project – Main Link
In cooperation with Hyundai - Korea (Joint Venture)
Owner : Ministry of Public Work 
Project Value : KD 738,750,000/- (Equivalent US$ 2,462,500,000/-)
Our share is 21.47% - about KD 158,626,000/- (Equivalent US$ 528,753,333/-)
Duration : 1828 days
Completion Date : 04.11.2018

Construction, completion and maintenance of Al Ghazali Expressway Upgrading 
existing Al Ghazali Street to Motorway / Expressway Standards
Owner: Ministry of Public Works
Project Value: KD 20,385,488/- (Equivalent US$ 72,572,337/-)
Duration: 1510 days
Completion Date: 21.10.1998

Construction, completion and maintenance of roads, storm-water drainage, sewer 
and other services for Subiya Highway - First Stage
Owner: Ministry of Public Works
Project Value: KD 31,530,511/- (Equivalent US$ 112,248,618/-)
Duration: 912 days
Completion Date: 21.08.2010

Sheikh Jaber Al-Ahmad Bridge Project

t
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Al Ghazali Expressway Project

Construction, completion and maintenance of the interchanges of the main highways 
(Al Fahaheel Expressway) connecting to South Sabahiya and Al Mangaf areas
Owner: Ministry of Public Works
Project Value: KD 27,650,000/- (Equivalent US$ 98,434,000/-)
Duration: 720 days
Completion Date: 09.06.2012

Construction, completion and maintenance of the interchanges of the main highways (Sixth 
Ring Road) connecting to new housing area at South Jahra, area numbers 1 - 3 - 4 - 5 and 7
Owner: Ministry of Public Works
Project Value: KD 39,370,000/- (Equivalent US$ 140,157,200/-)
Duration: 1095 days
Completion Date: 06.11.2013

Major works comprise of: asphalted roadway paving, construction of six major 
prestressed / cast-in-site post tensioned concrete bridges and three pedestrian bridges, 
retained underpass, stabilized earth walls, earth moving works, concrete barriers, box 
culverts, relocation of water, gas and sewage lines, construction of services such as 
telephones, street lighting, traffic control system, storm water drainage, warning signs, 
guide signs and road marking, chain link fencing, overhead sign gantries and others.
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 Subiya Highway Project
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Water & Power Station Projects

Subiya Power Station Project
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s with any growing economy, the key to sustainable growth is through an 
efficient rollout of essential resources including water and power. CGCC 
works closely with Kuwait’s Ministry of Electricity and Water in order to 
ensure the fulfillment of the Ministry’s requirement through successful 

implementation of both extensive water and electricity generating and distribution 
projects.

a
Construction of Main Fresh Water Pipelines with a 1200mm diameter from Mutlah 
to Funaitees (68 km.) Stage3.
Owner: Ministry of Electricity and Water (MEW)
Project Value: KD 17,582,264/- (Equivalent US$ 62,592,860/-)
Duration: 639 days
Completion Date: 12.05.2009

Construction, Completion and Maintenance of Main Water Lines from Subiya Water 
Distribution Complex to Mutlah Water Distribution Complex.
Owner: Ministry of Electricity and Water (MEW)
Project Value: KD 23,299,041/- (Equivalent US$ 82,944,586/-)
Duration: 791 days
Completion Date: 24.10.2005

Supply, Erection, Operation and Maintenance of Gas Turbine Power Generating 
Units at Subiya Power station Water Distillation Plant site
Owner: Ministry of Electricity and Water (MEW)
Project Value: KD 82,045,200/- (Equivalent US$ 292,080,200/-)
Duration: 1880 days
Preliminary Completion Date: 29.07.2009
Maintenance Period: 13.06.2014
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his division handles installation, testing and commissioning of pipelines, 
isolation cold cutting and removal of existing crude oil lines. Together with all 
associated civil works such as road crossings, valve pits, fencing, asphalted 
roadway paving and electrical, instrumentation and cathode protection.

Oil has long been the life-blood of Kuwait. Combined Group Contracting is proud to be 
playing its role in maintaining Kuwait’s oil production on an efficient and world-class 
level.

Construction of crude oil flow lines - north and east Kuwait fields
Owner: Kuwait Oil Company (KOC)
Project Value: KD 26,256,985/- (Equivalent US$ 93,474,868/-)
Duration: 1460 days
Completion Date: 23.04.2010

Construction services project (Al Wafra)
Owner: Joint Operations
Project Value: KD 11,853,910/- (Equivalent US$ 42,199,920/-)
Duration: 1644 days
Completion Date: 10.12.2009

Provision of pipe support and surface coating for production operations
Owner: Joint Operations
Project Value: KD 6,836,780/- (Equivalent US$ 24,338,937/-)
Duration: 1830 days
Completion Date: 04.03.2014

Oil Sector Projects

t
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Project for Establishing Oil Lines in North Kuwait
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Construction of flow lines and associated works to GC-24, EFP-120 and existing 
facilities at north Kuwait areas
Owner: Kuwait Oil Company (KOC)
Project Value: KD 55,906,375/- (Equivalent US$ 199,026,696/-)
Duration: 1095 days
Completion Date: 30.04.2012

Construction of crude export line, incoming group production feeders and pipelines 
to new GC16 and new effluent water line to MWIP
Owner: Kuwait Oil Company (KOC)
Project Value: KD 14,780,000/- (Equivalent US$ 52,616,800/-)
Duration: 720 days
Completion Date: 21.11.2011

Bulk handling facilities for production chemicals in south-east Kuwait, west Kuwait 
and north Kuwait
Owner: Kuwait Oil Company (KOC)
Project Value: KD 14,459,964/- (Equivalent US$ 51,477,472/-)
Duration: 720 days
Completion Date: 28.01.2012

Project and construction services
Owner: Joint Operations
Project Value: KD 9,984,000/- (Equivalent US$35,543,040/-)
Duration: 1460 days
Completion Date: 09.12.2013
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Service Centers

he company owns fully-equipped mechanical workshops able to carry out all 
necessary maintenance and repairs for our fleet of vehicles, equipment and 
plant. The workshop is built over an area exceeding 10,000 square meters. 
Our equipment and vehicles include earth moving equipment, road paving and 
construction equipment, and pumping equipment together with numerous other 
transportation vehicles. These are all controlled, managed and maintained by 

our own specialized team of technicians to ensure their efficient and reliable operation.

t

t
Garage (workshops, vehicles and equipment)

The company owns one of the region’s biggest concrete mixing plants with a 
production capacity of 160 cubic meters / hour. Attached to these plants are 
laboratories to manage and control the quality of products, and a chiller with 
a capacity of 130KW to cool the water used during the concrete mixing phase 
which is conducted at high temperatures.

Ready Mix Concrete Plants

he asphalt plants owned by the company are considered to be amongst the 
biggest in the Middle East and have a production rate of 440 tons / hour. A group 
of testing laboratories attached to these plants conduct continuous testing or 
raw and finished product material samples to ensure their compatibility to the 
highest standards. Our own team of highly skilled engineers manage the plants.t

Asphalt Plants
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Micro Tunneling and CCTV

mMicro-tunneling
The Ministry of Public Works approved and adapted the Micro-
Tunneling System in executing infrastructure sanitary and storm 
water networks for line depth exceeding 6 meters and allowing them 

to cross under roads and highways.

Combined Group Contracting Company, being a pioneer in executing such services has 
decided to establish a special division for this purpose to execute lined diameters from 
500mm and 1800mm.

CCTV Division
This division was established to execute cleaning works for storm water and sanitary 
networks in addition to taking video pictures of the existing networks by using the 
CCTV sewer monitoring system.

This video footage is taken to determine the network pipes status and to monitor for 
any breakage, damage, or deterioration in order to repair or replace the network pipes 
in due time.

This division operates a large amount of equipment including mobile video cameras 
mounted above pre-adapted vehicles with computerized control units to control and 
monitor the video camera inside the networks. In addition, the division operates many 
jet-flushing and vacuuming water tankers to flush or to vacuum water separately or 
together.
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Some of our Projects in Qatar 
Infrastructure and Construction of Mesaimeer Street - Qatar
Owner: Public Works Authority 
Project Value : QAR 277,018,000/- (Equivalent US$ 74,000,000/-)
Duration: 925 days
Completion Date : 10.11.2009

Construction of Five New Schools Around Doha - Qatar
Owner: Public Works Authority 
Project Value : QAR 229,200,000/- (Equivalent US$ 61,000,000/-)
Duration: 550 days 
Completion Date : 30.03.2011

Infrastructure Development for North Residential and West-Water Front Areas, 
Lusail City - Qatar
Owner: ALIJARAH National Leasing Company 
Project Value : QAR 1,045,000,000/- (Equivalent US$ 275,183,000/-)
Duration : 1095 days
Completion Date : 14.07.2013

Roads and Infrastructure in Bani Hajer North, Qatar
In Cooperation with Sather Spanish (Joint Venture)
Owner: Public Works Authority 
Project Value : QAR 326,406,000/- (Equivalent US$ 85,333,000/-)
Our share is : 51% - QAR 157,000,000/- (Equivalent US$ 43,520,000/-)
Duration: 448 days
Completion Date : 20.07.2014

Regional and International Projects

Infrastructure and Construction of Mesaimeer Street - Qatar

Arab Centre for Research and Policy Studies

Combined Group Contracting Company (K.S.C.) expanded into the international market since 1999. CGC has executed projects in various areas totaling approximately one Billion 
and 350 Million Dollars. The projects span to such countries as KSA, Abu Dhabi, Qatar, Oman, Lebanon, Indonesia, Tajikistan, Mongolia, Uzbekistan, Georgia and Albania.
CGCC deals with various international funds such as the Kuwait Fund For Arab Economic Development, the Islamic Development Bank, the Arab Fund for .Economic and Social 
Development (the Arab Fund), the World Bank and others.
Our activities abroad cover roads, infrastructure, bridges, water and sewerage networks and buildings.
CGCC is planning to expand its activities overseas in the coming years to cover African and Asian continents.
We are aiming to increase the international projects value in the coming years.
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Roads and Infrastructure in Al Kheesa North and East, Qatar
In Cooperation with Sather Spanish (Joint Venture)
Owner: Public Works Authority 
Project Value : QAR 313,000,000/- (Equivalent US$ 81,666,000/-)
Our share is : 51% - QAR 160,000,000/- (Equivalent US$ 41,650,000/-)
Duration: 485 days
Completion Date : 05.05.2015

Construction and Maintenance of Arab Centre for Research and Policy Studies, 
Qatar
Owner: Private Sector
Project Value : QAR 885,000,000/- (Equivalent US$ 229,333,000/-)
Duration: 670 days
Completion Date : 30.11.2015

Development of Small & Medium Scale Industrial Area in Doha City, Qatar
Owner: Ministry of Energy and Industry
Project Value : QAR 659,000,000/- (Equivalent US$ 175,666,000/-)
Duration: 1285 days
Completion Date : 31.03.2012

Some of our Projects in Abu Dhabi 
Infrastructure Works for Sectors 2 & 3 at Al Reem Island Development  – Abu Dhabi 
Owner: Bunya  
Project Value: AED 521,650,000/- (Equivalent US$ 137,333,000/-)
Duration: 1747 days
Completion Date: 01.02.2015

Roads and Infrastructure of Al Daher 5 Area - Abu Dhabi 
Owner: Al Ain Municipality 
Project Value: AED 92,252,000/- (Equivalent US$ 23,333,000/-)
Duration: 530 days
Completion Date: 31.12.2013 Infrastructure work at Al-Reem Island - Abu Dhabi

Development and Upgrade of Sheikh Zayed Road Formerly Sheikh Maktoum Bin 
Rashid Road 
and Link to Al Zawra’a Road in Ajman - Phase 1
Owner: Ministry of Public Work 
Project Value: AED 94,949,000/- (Equivalent US$ 24,370,000/-)
Duration: 365 days
Completion Date: 15.06.2015

Improvement and Upgrading of Intersection of Itihad Road (E11) With Al Falaj Al 
Mualla City
Owner: Ministry of Public Work 
Project Value: AED 111,442,000/- (Equivalent US$ 29,910,000/-)
Duration: 540 days
Completion Date: 16.09.2016
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Some of our International Projects

Rehabilitation of Distribution Systems, Nukus and Urgench Uzbekistan
Owner: Ministry of MacroEconomics and Statistics - Republic of Uzbekistan
Project value: US$ 10,212,000/- (Equivalent KD 3,125,000/-)
Duration: 861 days
Completion Date: 26.12.2002

Construction of Official School No. 20. Musaitbeh - Lebanon
Owner: Council for Development and Reconstruction - Beirut, Lebanon
Project value: US$ 2,501,000/- (Equivalent KD 750,561/-)
Duration: 242 days
Completion Date: 16.10.2003

Road Maintenance and rehabilitations Al Hermel -El Qasr sec 081 - Lebanon
Owner: Ministry of Public Works and Transport - Beirut, Lebanon
Project value: US$ 2,872,000/- (Equivalent KD 861,716/-)
c Duration: 365 days
Completion Date: 30.6.2004

Road Rehabilitation Project - Georgia
Owner: Ministry of Transport - State Department of Roads - Tbilisi, Republic of
Georgia
Project value: US$ 15,410,000/- (Equivalent KD 4,623,000/-)
Duration: 545 days
Completion Date: 27.8.2003

Pasupati-Bandung elevated road and bridge - Indonesia
Owner: Ministry of Public Works - Jakarta, Indonesia
Project value: US$ 30,401,000/- (Equivalent KD 9,120,000/-)
Duration: 730 days
Completion Date: 10.01.2003
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Shagon-Zigar road construction - lot 1 - Tajikistan
Owner: Ministry of Transport - Dushanbe, Republic of Tajikistan
Project value: US$ 9,388,000/- (Equivalent KD 2,816,000/-)
Duration: 510 days
Completion Date: 30.8.2004

Mongolia roads project 146 km-kf-655 - Mongolia
Owner: Ministry of Roads - Ulaanbaatar, Mongolia
Project value: US$ 19,706,000/- (Equivalent KD 5,911,000/-)
Duration: 913 days
Completion Date: 23.09.2006

Vore-Rinas-Fushe Kruje road project - Albania
Owner: Ministry of Public Works - Transport and Telecommunication - Tirana,
Republic of Albania
Project value: US$ 9,289,000/- (Equivalent KD 2,786,000/-)
Duration: 730 days
Completion Date: 05.03.2007
 
Construction Of “Qukës-Qafë Pllocë, Section Of The Tirana-Korca Road Corridor” - 
Section 2- Albania
Owner: Ministry Of Transport And Infrastructure Through Albanian Road Authority 
Project value: US$ 63,098,000/- (Equivalent KD 18,930,000/-)
Duration: 1095 days
Completion Date: 30.06.2018

Indonesia
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Subsidiaries inside the State of Kuwait

Combined International Real Estate Company- K.S.C. (Closed(
Address: Block No. 2, Plot No. 284
Al Ardiya Industrial, State of Kuwait
Mailing Address: P.O. Box: 4819, Safat 13049 , Kuwait
Telephone: (965) 22254545
Fax: (965) 22254232

United Kingdom General Trading and Contracting Company- W.L.L.
Address: Block No. 2, Plot No. 284
Al Ardiya Industrial, State of Kuwait
Mailing Address: P.O. Box: 4819, Safat 13049, Kuwait
Telephone: (965) 22254545
Fax: (965) 24344610

Combined Group Rocks Company- K.S.C. (Closed(
Address: Area No. 5, Plot No. 85, Unit 11, Floor 6
Al Eqaila, Al Bairaq Mall, State of Kuwait
Mailing Address : P.O. Box:21912, Safat 13080, Kuwait
Telephone: (965) 23824191
Fax: (965) 23824189

Combined Group Contracting Company- Main Office
Address: Block No. 2, Plot No. 284
Al Ardiya Industrial, State of Kuwait
Mailing Address: P.O. Box: 4819, Safat 13049, Kuwait
Telephone: (965) 22254545
Fax: (965) 24344610 - (965) 24344686
Email: info@cgc-kw.com
Website: www.cgc-kw.com

Services Center (Garage, Asphalt & Concrete Plants)
Address: Industrial Area, Big Contractors Area,
Sulaibiah, State of Kuwait
Telephone: (965) 24674897 - (965) 24674898 – (965) 24677674
Fax: (965) 24677673
Email: info@cgc-kw.com

Main Offices 

Contact Details
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Al Marouf and Al Barjas Combined for General Trading & Contracting Co. W.L.L.
Abdul-Rahman Mousa Al-Marouf & Partners
Address: Block No. 2, Plot No. 284
Al Ardiya Industrial , State of Kuwait
Mailing Address : P.O. Box: 4819, Safat 13049, Kuwait
Telephone: (965) 22254545  Fax: (965) 24344610

Combined General for General Trading & Contracting Co. W.L.L.
Address: Block No. 2, Plot No. 284
Al Ardiya Industrial , State of Kuwait
Mailing Address : P.O. Box: 4819, Safat 13049, Kuwait
Telephone: (965) 22050333  Fax: (965) 22050330

Subsidiaries outside the State of Kuwait

Combined Group Trading & Contracting Company W.L.L. (Qatar(
Address: Nuaija Area No. 44- E- Ring Road- Doha, Qatar
Telephone: (974) 44520520  Fax: (974) 44664999 – (974) 44666771

Combined Group Factories Company W.L.L. (Qatar)
Address: Nuaija Area No. 44- E- Ring Road- Doha, Qatar
Telephone: (974) 44520450  Fax: (974) 44666771

Combined Group Contracting Company W.L.L. (Muscat, Oman(
Address: Muscat – North Ghubra – Block No 1/130 – Street 238 – Building No 1/1/96 
– Flat 32
Telephone: (968) 24491400  Fax: (968) 24491433

Syrian Combined Group Contracting Company W.L.L. (Syrian Arab Republic(
Address: Damascus – Al-Shalan, Opposite Fast Meal Chickens – Samadi & Attar 
Building – T 1
Telephone: (963) 114445001  Fax: (963) 114445003

Combined Group Contracting Emirates L.L.C (Abu Dhabi, UAE(
Address: Mussafah- M36- plot 22- Mohamed Rashed Mubarak Salem Al- Ketby 
Building
Telephone: (9712) 6121999  Fax: (9712) 6121900

Branches outside the State of Kuwait 

Combined Group Contracting Company (Iraq Branch(
Address: Baghdad, Al-Wahda Area No. 906
- Al-Watheq Square Near Coral Palace Hotel
Telephone: (964-1) 7190782

Combined Group Contracting Company (Abu Dhabi Branch, UAE(
Address: Plot M-36, Mussafah Al Sanaiya, Abu Dhabi
Telephone: (9712) 6121999   Fax: (9712) 6121900

Combined Group Contracting Company C.S.C. (Al Khobar Branch, KSA(
Address: Al Khobar City, Al Bandria - Al Amir Faisal bin Fahd Road -Salah Tower
(G 501), KSA
Telephone: (96613) 8675414  Fax: (96613) 8675413

Combined Group Contracting Company (Doha Branch, Qatar)
Address: Nuaijia Area No. 44-E- Ring Road- Doha- Qatar
Telephone: (974) 44520520  Fax: (974)44664999

Combined Group Contracting Company (Dubai Branch, UAE(
Address: Dubai – Near Byblos Hotel- TECOM Area – Sheikh Zayed Road – Al Shafar
Tower 1 – Flat No 2106
Telephone: (9714) 4305682  Fax: (9714) 4305696

Combined Group Contracting Company (Al Ain Branch, UAE)
Address: Al Ain Industrial- Mr. Mubarak Rashid Al Nuaimi Building – office No 7
Telephone: (9712) 6121999  Fax: (9712) 6121900

Combined Group Contracting Company (Beirut Branch, Lebanon)
Address: Beiruth, Rawsha, Chooran Street, Al Shams Building, First Floor.
Telephone: (965) 66767192  Fax: (965) 24344610
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Certificates of Merit and Recognition

As a result of the efforts deployed by Combined Group Contracting Company in executing 
projects on schedule and in achieving our clients desired level of quality, CGCC has received 
many certificates of merit and other awards from a variety of sources in Kuwait including 
Ministry of Public Work, Kuwait Petroleum Corporate (KPC), Kuwait Oil Company (KOC), Joint 
Operations (Khafji), Mubarak Al Kabir District Municipality, Al Ahmadi District Municipality, the 
Public Authority for Youth and Sport, the Presidency of the Army General Staff, National Guard 
Head Quarter,  the Ministry of Education and Higher Education, Kuwait University, the Ministry 
of Awqaf and Islamic Affairs, the People’s Committee of .South Surra, and Gulf Consult.
CGCC has also received certificates of merit and recognition from the American Army, the Public 
Opinion House, the International Public Opinion Center, the Higher Committee for the Public Opinion 
Awards in the Arab Republic of Egypt, the .Superbrand Board of Kuwait, and the Kuwait Oil Company. 
For more details, you may visit the company’s website at www.cgc-kw.com

Superbrand
In 2008, Superbrand granted CGCC a distinctive brand rating. Such a rating is awarded to a 
distinctive brand after exceeding testing standards set by the Superbrand board. The selection was 
carried out between 1,300 brands through an independent authority headed by local and regional 
industry leaders.
The company received the Superbrand Certificate of Merit during a ceremony held at the Kuwait 
Hilton Hotel in March 2009.
SAP Award
The ERP Implementation Award was given as the best in the category across MENA (Middle East 
and North Africa) in 2013 as well as a Certificate and Award across EMEA (Europe, Middle East and 
Africa) regions in 2014. The company received the awards during a ceremony held in Kuwait and 
SAP Head Quarter in Germany
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

تزال شركتنا تحتل صدارة شركات  ال  للمقاوالت،  المشتركة  المجموعة  أكثر من خمسين سنة على تأسيس شركة  مع مرور 
البناء في الكويت. لقد عملنا على توحيد أعمالنا واتخذنا مواقعنا على الخارطة من أجل قيادة أسواق البناء والبنية التحتية 
لعمالء القطاع العام والخاص.  فنحن نقّر بأهمية التركيز على أعمالنا وتنظيمها سعًيا وراء اOسواق مع توفير أفضل قابلية 

نمّو على المدى الطويل.. 

كما نتمتع بالخبرة المالئمة لتنفيذ المشاريع الضخمة والمرّكبة مع القدرة على توظيف كل من الموارد واليد العاملة والمعدات بشكل فّعال 
في سوق الكويت واOسواق العالمية.  

إضافة إلى ذلك، نملك مركزا مالًيا قوًيا كما نجحنا في تعزيز كافة مواردنا وعالقتنا في مختلف أنحاء العالم نتيجة الدعم الذي نتلقاه من 
عمالئنا ومن البنوك المحلية ا�قليمية تعزيزا لقدرتنا في تنفيذ مشاريع جديدة.

شهدت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت نمًوا مستمًرا وقد نجحت في انتزاع مشاريع مهمة سنة تلو اOخرى تتضمن مشاريع ا�نشاءات 
والبنية التحتية السيما مشاريع التطوير المتعلقة بالنفط. أما القيمة ا�جمالية للمشاريع المنفذة خالل السنوات الستة اOخيرة فقد تجاوزت 
بأكثر من  حالًيا  للمقاوالت  المشتركة  المجموعة  أميركي. هذا وتستعين شركة  بليون دوالر   2.65 يعادل  ما  أي  دينار كويتي  798 مليون 

12900 موظف يعملون في أقسامها المختلفة.

ان الجودة والسالمة كانا ومازاال تحديا والتزاما على الشركة، وعليه قمنا باتخاذ خطوات لضمان وتوفير أنظمة السالمة والجودة فقد حصلنا 
سنة 2004 على شهادة الجودة ا�دارية العالمية اOيزو 9001:2000. والتي تم تحديثها في نوفمبر 2009 إلى اOيزو 9001:2008 التي تستمر 
اOيزو 2004: 14001 للجودة  2009 على شهادة  المشتركة للمقاوالت سنة  المجموعة  2016. كما حصلت شركة  العام  صالحيتها لغاية 

البيئية وشهادة OHSAS 18001:2007 �دارة السالمة والصحة المهنية والتي تمتد صالحيتها الى عام 2018. 

 وتتفانى شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت في تحقيق كّل من التحسين وا�بداع المتواصلين لتتمكن من البقاء في مركز الريادة.  

إليه العلم في مجال الكمبيوتر وبرمجياته والبرامج المتخصصة في إدارة المشاريع ومراقبة التكاليف  وتستخدم الشركة أحدث ما توصل 
والتخطيط والحسابات المالية والرسم الهندسي وتخزين المواد، وال شك أن الخبرات والمعدات والجهاز البشري والمعلومات المتوفرة لدى 
الشركة يضعها في موقع يمكنها من تقديم العون والمساعدة لتنفيذ مشاريع متخصصة أو الدخول في شراكة مع شركات عالمية لتنفيذ 

ذلك. 

ولدى الشركة اتصاالت واسعة داخل السوق المحلي وخارجه ولديها خبرة كبيرة في التعامل مع مقاولي الباطن المتخصصين في المجاالت 
المختلفة في صناعة المقاوالت مما يؤهلها للتعامل بمرونة مع متطلبات هذه الصناعة إضافة إلى ذلك، فإن خبرتنا الواسعة على امتداد 
كل من أوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي تضعنا في المركز المثالي الذي يخّولنا تقديم خدماتنا إلى شركاء عالميين خارج دولة 

الكويت.

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

أغراض الشركة 
الهندسة  واعمال  الصحي  والصرف  المياه  واعمال  الميكانيكية  واالعمال  العامة  المقاوالت  بأعمال  1.  القيام 
الصحية واالعمال االنشائية من مباني وطرق وجسور، وادارتها واالشراف عليها وما يتعلق بها من خدمات 
أخرى. واعمال السدود واالعمال الكهربائية واعمال التكييف واالعمال الكهرو ميكانيكية واالعمال الصناعية 

واعمال االنفاق.
صناعة وإنتاج واستيراد مواد البناء بمختلف أنواعها (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة).   .2

تجارة وتعبئة االسمنت ودراكيل الرمل والمواد السائبة المتعلقة بها.   .3
الخلط الخرساني الجاهز.   .4

5.  تصنيع وتنفيذ اعمال االصباغ والديكورات الالزمة لتنفيذ االعمال المدنية (وذلك بعد موافقة الهيئة العامة 
للصناعة). 

انتاج االسفلت.   .6
شراء واستيراد اOجهزة والمستلزمات والمعدات الالزمة لتنفيذ أغراض الشركة.   .7

تملك وسائل النقل الالزمة Oنشطة الشركة.   .8
تمثيل الشركات والدخول في المناقصات المشابهة لهذا الغرض.   .9

10.  استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار من قبل 

شركات وجهات متخصصة. 

يكون للشركة مباشرة االعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة اصلية او بالوكالة.

ويجوز للشركة ان يكون لها مصلحة او تشترك باي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي قد 
تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او في الخارج ولها ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحق بها.

التصنيف
1 -  لجنة المناقصات المركزية:

فئة O 1عمال البنية التحتية (طرق ومجاري).  •
فئة 1 لBعمال ا�نشائية والمدنية.  •

فئة 2 لBعمال الكهربائية.  •
فئة O 2عمال التكييف.  •

2 - شركة نفط الكويت:
المانيفولد  وأعمال  اOقطار  جميع  لتنفيذ  بها، مصنفة  الملحقة  واOعمال  اOنابيب  Oعمال  2ج  2ب،  أ،   2 •  الفئة 

والصيانة.
الفئة 3 أعمال خطوط المياه والغاز والهواء المنزلية لغاية قطر 4.  •

الفئة 4 أ، 4 ب، 4 ج للهندسة الميكانيكية والتركيبات الرئيسية للمصانع وصيانتها.  •
الفئة 8 لصيانة المصانع ومرافق ا�نتاج.  •

الفئة 51 خدمات الصيانة لمرافق ا�نتاج وما يرتبط بها، بما في ذلك اOعمال الميكانيكية والكهربائية واOجهزة.  •

3 -  شركة البترول الوطنية
فئة (01A1) اOعمال الترابية شامال اعمال الكشط والتسوية والدك واستبدال التربة والحفر  •

فئة (01A2) أعمال المساحة وفحص التربة.   •
فئة (01A3) إنشاء وصيانة الطرق والسواتر.   •

فئة (01B1) إنشاء المباني.   •
فئة (01B3) إنشاء الهياكل المعدنية.   •

فئة (01B4) أعمال الصيانة المدنية شامال التعديالت على صيانة المباني.  •
فئة (01B5) أعمال العزل المائي.   •

فئة (01B6) كتابة العالمات على الخشب والبالستيك والمعادن والجدار.  •
فئة (07A2) تركيب التروس منخفضة التوتر .  •

فئة (10A1) خدمات تأجير المعدات الثقيلة.   •
فئة (18A3) انشاء شبكات مياه الحريق وأنظمة الرغوة.  •

فئة (24A1) بناء محطات تعبئة الوقود.  •
فئة (27A1) أعمال توريد وإنشاء االعمال الميكانيكية.  •

فئة (27A2) أعمال توريد وإنشاء االعمال الكهربائية.  •

4 -  العمليات المشتركة (الخفجي)
فئة O CC-2عمال البناء المدنية الكبرى.  •

فئة O CC-4عمال اOسفلت الكبرى وأعمال الطرق.  •
فئة MTS لخدمات توريد القوى العاملة الماهرة.  •
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

أهم المشاريع في دولة الكويت

مشاريع البناء
خالل  من  أساسيا  دورا  أكثر من خمسين سنة  خالل  للمقاوالت  المشتركة  المجموعة  لعبت شركة 
مشاريع  من  العديد  نفذت  حيث  الحديثة  الكويت  دولة  وديناميكية  وحداثة  تطور  في  مشاريعها 
ما  مع  الرفيع  المستوى  ذات  وا�دارية  العسكرية  والمنشآت  الصحية  والمنشآت  العقاري  التطوير 
يصاحبها من مشاريع البنية التحتية الخاصة بها. وفي الوقت الذي نعبر فيه إلى القرن الحادي والعشرين، فإن 
شركتنا تعيد تأكيد التزامها بتميز ما نبنيه برؤية بعيدة المدى لتطور دولة الكويت الحبيبة ولتطور مدن البلدان 

الشقيقة اOخرى.

ل
إسم المشروع   مشروع تنفيذ كلية االداب وكلية التربية – مدينة صباح السالم الجامعية –  

جامعة الكويت  بالشراكة مع شركة ارب تيك ا;ماراتية   
المالك    جامعة الكويت

-/119,940,000 د.ك (تعادل  -/399,800,000 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
تبلغ حصتنا من المشروع 40 % حوالي -/47,976,000 د.ك (تعادل -/159,920,000 دوالر أمريكي)    

مدة المشروع  1280 يوم
تاريخ التسليم  31.12.2016

إسم المشروع  مشروع اعمال تطوير وإعادة تأهيل قصر السالم
الديوان االميري المالك  

قيمة المشروع  -/38,900,000 د.ك (تعادل  -/129,666,000 دوالر أمريكي)
مدة المشروع  465 يوم

تاريخ التسليم   02.11.2015

إسم المشروع  مشروع إنشاء وانجاز مبنى ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة المالك  

قيمة المشروع  -/24,658,611 د.ك (تعادل  82,195,370 دوالر أمريكي)
مدة المشروع  1080 يوم

تاريخ التسليم   15.11.2006

إسم المشروع   مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى ومسابح نادي الجولف
المالك    الشركة الكويتية الدولية للجولف

قيمة المشروع  -/2,811,491 د.ك  (تعادل    -/9,371,000 دوالر أمريكي)
مدة المشروع  725 يوم

مشروع إعادة تأهيل قصر السالمتاريخ التسليم  15.04.2006
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

إسم المشروع   مطار الكويت الدولي
المالك    الكويتية المتحدة �دارة المشاريع

قيمة المشروع  1,869,702 د.ك (تعادل  6,232,340 دوالر أمريكي)
مدة المشروع  369 يوم

31.12.2007 تاريخ التسليم 

إسم المشروع   مشروع أبراج حمد السكنية بالسالمية
المالك    شركة أحفاد حمد الصالح الحميضي العقارية

قيمة المشروع  2,518,378 د.ك (تعادل  8,394,593 دوالر أمريكي)
مدة المشروع  808 يوم

تاريخ التسليم  01.05.2005

إسم المشروع   مشروع انشاء وانجاز وصيانة كلية التربية ا�ساسية بنين بالعارضية
المالك    الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

قيمة المشروع  39,072,197 د.ك  (تعادل 130,240,657 دوالر أمريكي)
مدة المشروع  1117 يوم

تاريخ التسليم  02.02.2011

مشروع كلية اaداب والتربيةمشروع مطار الكويت الدولي
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

مشروع مبنى ديوان المحاسبة مشروع إعادة هيكلة القوى العاملة

مشروع مختبرات كلية الدراسات التكنولوجية
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

مشروع كلية التربية ا�ساسية بنين بالعارضية

التكنولوجية  الدراسات  بكلية  ورش  مختبرات  وصيانة  وانجاز  انشاء  إسم المشروع    مشروع 
بالشويخ (التوسعة الثانية)

المالك    الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
قيمة المشروع  -/29,485,464 د.ك (تعادل -/98,284,000 دوالر أمريكي)

مدة المشروع  1095 يوم
15.09.2013 تاريخ التسليم 

العاملة  القوى  هيكلة  اعادة  لبرنامج  الدائم  المقر  مبنى  وصيانة  انجاز  اسم المشروع    مشروع 
والجهاز التنفيذي للدولة

المالك    وزارة اOشغال العامة
قيمة المشروع  -/10,437,336 د.ك (تعادل -/34,791,000 دوالر أمريكي)

730 يوم مدة المشروع 
01.08.2011 تاريخ التسليم 

اسم المشروع   مشروع انشاء وانجاز برج لولوة السكني
المالك    السيد/ سليمان الحمد

قيمة المشروع  3,420,000 د.ك. (تعادل  11,400,000 دوالر أمريكي)
819  يوم مدة المشروع 

27.12.2008 تاريخ التسليم 
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

مشاريع ا;سكان

ومجّمعات  المحلية  والمساجد  والمنازل  السكنية  المباني  إنشاء  في  القسم  هذا  أعمال  تتمثل 
التحتية  والبنية  لها  المرافقة  والخدمات  واOرصفة  والساحات  الخارجية  اOسوار  إلى  إضافة  اOسواق 

الخاصة بها.

وتماشًيا مع تقّدم التوّسع الحضري تزداد الحاجة إلى إنشاء بيئة حياة سكنية حديثة ومنشأة على أكمل وجه. 
الديناميكي للكويت، فلقد  النمو  اليوم في قلب عملية  ومن هذا المنطلق فإن قسم مشاريع ا�سكان لدينا 
المشروع  أعمال  إلى  با�ضافة  الكويت  الواقعة شمال  الجديدة  اOحمد  جابر  لمدينة  التحتية  البنية  بإنشاء  قمنا 

السكني في أم الهيمان في الجنوب.

ت
إسم المشروع   مشروع انشاء وانجاز وصيانة عدد 267 وحدة سكنية بمنطقة أم الهيمان

المالك    المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قيمة المشروع  12,228,600 د.ك. (تعادل    43,533,816 دوالر أمريكي )

مدة المشروع  900 يوم
26.12.1999 تاريخ التسليم 

إسم المشروع   مشروع تخطيط وتصميم وانشاء وصيانة أعمال الخدمات الرئيسية لعدد 1220 
بمشروع  (بي)  بالقطاع  العامة  المباني  وصيانة  وإنجاز  وإنشاء  سكنية  قسيمة 

مدينة جابر ا�حمد ا;سكاني
المالك    المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قيمة المشروع  18,741,000 د.ك. (تعادل    66,717,960 دوالر أمريكي)
مدة المشروع  1170 يوم

8.06.2008 تاريخ التسليم 

الرئيسية  التحتية  البنية  خدمات  وشبكات  الطرق  وصيانة  وانجاز  انشاء  إسم المشروع    مشروع 
قسيمة   1950 ولعدد  (دي)  بالضاحية  قسيمة   2131 لعدد  القسائم  وتحديد 
 (2 (نموذج  و   (  4 (نموذج  الفرعية   الكهرباء  محوالت  ومحطات  (إي)  بالضاحية  

بالضاحيتين بمدينة صباح ا�حمد
المالك    المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قيمة المشروع  32,985,000 د.ك (تعادل   117,426,600 دوالر أمريكي)
مدة المشروع  750 يوم

تاريخ التسليم  7.05.2012
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

  مشروع مدينة جابر ا�حمد االسكاني

مشروع مدينة صباح ا�حمد ا;سكاني 

  مشروع إسكان أم الهيمان
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

مشاريع الطرق والخدمات

الرصف السيما أعمال كل من  التحتية وصيانتها وأعمال  الطرق والبنية  القسم إنشاء  يتولى هذا 
شبكات  وصيانة  الصحي  الصرف  شبكات  تركيب  أعمالنا  تتضمن  كما  واOسفلت.  اOسفلت  قشط 
المياه والغاز وإنارة الشوارع إضافة إلى نظم مراقبة حركة المرور وإشارات التحذير وا�شارات التوجيهية 
وتخطيط الطرق بالتزامن مع وضع شبكة أسالك السيما ا�شارات المثبتة على الجسور وهي كلها 

تكّمل العمليات المكثفة الخاصة بقسم مشاريع الطرق والخدمات.

ي
بضاحية  أخرى  وخدمات  وصحية  أمطار  ومجاري  طرق  وصيانة  وإنجاز  إنشاء  اسم المشروع   مشروع 

الصديق - المرحلة ا�ولى
وزارة اOشغال العامة  المالك   

11,255,640 د.ك (تعادل  40,070,078 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
730 يوم مدة المشروع 

09.10.2009 تاريخ التسليم 

اسم المشروع   مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مجرور طريق المطار من تقاطعه مع الدائري الرابع إلى 
شارع جمال عبد الناصر

وزارة اOشغال العامة المالك  
8,846,588 د.ك (تعادل 31,493,854 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 

888 يوم مدة المشروع 
22.12.2011 تاريخ التسليم 

اسم المشروع  مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة مجرور شارع محمد بن القاسم من تقاطعه مع الدائري 
الرابع إلى شارع جمال عبد الناصر

وزارة اOشغال العامة المالك   
9,119,670 د.ك (تعادل 32,466,026 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 

730 يوم مدة المشروع 
19.11.2011 تاريخ التسليم 

شرق  بمنطقة  وخدمات  وصحية  أمطار  ومجاري  طرق  وصيانة  وإنجاز  إنشاء  اسم المشروع   مشروع 
القرين) أبو فطيرة (-المرحلة االولى

وزارة اOشغال العامة المالك   
13,734,026 د.ك (تعادل 48,893,134 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 

730 يوم مدة المشروع 
17.06.2011 تاريخ التسليم 

مشروع منطقة شرق  القرين ( أبو فطيرة )
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

مشاريع الهندسة الصحية
يقوم هذا القسم بإنشاء وإنجاز وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات الضخ وصيانتها 
ومع ما يترافق ذلك من أعمال اOنفاق والميكروتانيلنج Oعمال شبكات الصرف الصحي على أنواعها

في  الصناعية  البحيرة  الى  المعالجة  المياه  وايصال  وصيانة  وإنجاز  إنشاء  إسم المشروع   مشروع 
منطقة أم الرمم ومعسكرات الجيش الشمالية

المالك    وزارة اOشغال العامة
16,092,432 د.ك (تعادل  57,289,058 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 

مدة المشروع  925 يوم
تاريخ التسليم  17.11.2009

ي
مشروع ضاحية الصديق
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

مشاريع الطرق السريعة

لقد تطورت طلبات العالم الذي نعيشه اليوم وفًقا لوتيرة سريعة وأصبح بناء المراكز السكنية 
وتماشًيا مع ذلك  بينها  فيما  تتصل  تطوير شبكة طرق حديثة وسريعة  إلى  يحتاج  والصناعية 
فإن قسم مشاريع الطرق السريعة لدينا يقوم بإنشاء الجسور والطرق وصيانتها وأعمال الرصف 
إنارة  أعمال  مثل  المرافقة  الخدمات  وصيانة  الرصف  وإعادة  اOسفلت  قشط  أعمال  إلى  إضافة  السطح  وتجديد 
الشوارع ونظم مراقبة حركة المرور وإشارات التحذير وا�شارات التوجيهية وتخطيط الطرق بالتزامن مع تركيب 

شبكات التحكم السيما ا�شارات المثبتة على الجسور.

إسم المشروع   تصميم وإنجاز وانشاء مشروع جسر الشيخ جابر االحمد – الجسر الرئيسي – وصلة الصبية
   تحالف شركة هيونداي الكورية مع شركة المجموعة المشتركة

المالك    وزارة االشغال العامة
-/738,750,000 د.ك (تعادل -/2,462,500,000 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 

    تبلغ حصتنا من المشروع 20 % -حوالي -/158,626,000  د.ك (تعادل  -/528,753,000 
دوالر أمريكي)

مدة المشروع  1828 يوم
تاريخ التسليم  4.11.2018

إسم المشروع  مشروع انشاء وانجاز وصيانة طريق الغزالي السريع
المالك    وزارة اOشغال العامة

قيمة المشروع  20,385,488 د.ك (تعادل 72,572,337 دوالر أمريكي)
مدة المشروع  1510 يوم

21.10.1998 تاريخ التسليم 

إسم المشروع    مشروع انشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات لطريق الصبية 
السريع – المرحلة ا�ولى

المالك    وزارة اOشغال العامة
قيمة المشروع  31,530,511 د.ك (تعادل 112,248,618 دوالر أمريكي)

مدة المشروع  912 يوم
21.08.2010 تاريخ التسليم 

ل

مشروع جسر الشيخ جابر ا�حمد
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

الفحيحيل  -طريق  السريعة  الطرق  على  تقاطعات  وصيانة  وانجاز  انشاء  اسم المشروع   مشروع 
(76A) MPW (IC.6) السريع - المؤدي الى مناطق جنوب الصباحبة والمنقف

وزارة اOشغال العامة المالك   
27,650,000 د.ك (تعادل 98,434,000 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 

720 يوم مدة المشروع 
9.06.2012 تاريخ التسليم 

الدائري  الطريق   – الرئيسية  الطرق  على  تقاطعات  وصيانة  وانجاز  انشاء  اسم المشروع   مشروع 
أرقام  الجهراء  بمنطقة  الجديدة  السكنية  المناطق  الى  المؤدي   - السادس 

(1.3.4.5.7)
المالك    وزارة اOشغال العامة

39,370,000 د.ك (تعادل  140,157,200 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
1095  يوم مدة المشروع 

تاريخ التسليم  6.11.2013

 مشروع طريق الغزالي السريع
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

مشروع طريق الصبية السريع
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

مشاريع المياه والطاقة

مشروع محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية

22



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

مستدام  نمو  إلى  المفضي  المفتاح  فإن  مزدهر،  اقتصاد  أي  إلى  بالنسبة  اOمر  عليه  يبدو  كما 
تعمل شركة  لذلك،  والطاقة.  الماء  بما في ذلك  اOساسية،  للموارد  الفّعال  التقديم  عبر  يكمن 
الكويت حرًصا  والماء في  الكهرباء  وزارة  احتياجات  تلبية  للمقاوالت على  المشتركة  المجموعة 
منها على الوفاء بمتطلبات الوزارة من خالل التطبيق الناجح لكل من المشاريع المكثفة لعملية 

توليد وتوزيع الماء والكهرباء.

ك
إسم المشروع   مشروع إنشاء خط توزيع مياه عذبة رئيسي قطر) 1200 مم (من مجمع توزيع مياه 

المطالع العالي حتى مجمع توزيع المياه غرب الفنيطيس -مرحلة 3
وزارة الكهرباء والماء المالك   

17,582,264 د.ك (تعادل 62,592,860 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
639  يوم مدة المشروع 

12.05.2009 تاريخ التسليم 

إسم المشروع    مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة خطوط المياه الرئيسية من مجمع توزيع مياه الصبية 
الى مجمع مياه المطالع العالي

المالك    وزارة الكهرباء والماء
قيمة المشروع  23,299,041 د.ك (تعادل  82,944,586 دوالر أمريكي)

مدة المشروع  791 يوم
تاريخ التسليم  24.10.2005

محطة  بموقع  غازية  توربينية  مولدات  وصيانة  وتشغيل  وتركيب  توريد  اسم المشروع  مشروع 
الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه

وزارة الكهرباء والماء المالك   
قيمة المشروع  82,045,200 د.ك (تعادل  292,080,200 دوالر أمريكي)

مدة المشروع  1880 يوم
تاريخ التسليم-االبتدائي  29.07.2009
فترة الصيانة  13.06.2014
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

أنابيب النفط الخام إضافة إلى اOعمال   يتولى هذا القسم القيام بأعمال تمديد وتشغيل خطوط 
الحماية  وتوفير  الطرق  وتزفيت  واOسوار  المحابس  وحفر  الطرق  تقاطع  مثل  الصلة  ذات  المدنية 
والخدمات  المنشآت  صيانة  أعمال  إلى  با�ضافة  المهبطية  والحماية  اOدوات  وحماية  الكهربائية 

النفطية.

لطالما شكل النفط شريان حياة الكويت. لذلك، يسّر شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت بأن تشارك بدورها 
في المحافظة على إنتاج النفط في الكويت على مستوى فّعال وعالمي. 

مشروع إنشاء خطوط تدفق النفط الخام جنوب وشرق الكويت إسم المشروع  
شركة نفط الكويت المالك   

26,256,985 د.ك.  (تعادل  93,474,868 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
مدة المشروع  1460 يوم

23.04.2010 تاريخ التسليم 

مشروع خدمات الوفرة إسم المشروع 
العمليات المشتركة المالك   

11,853,910 د.ك. (تعادل  42,199,920 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
مدة المشروع  1644 يوم

10.12.2009 تاريخ التسليم 

مشروع أعمال حماية الدعامات الخرسانية ودهان واجهات مراكز ا;نتاج اسم المشروع 
العمليات المشتركة المالك  

6,836,780 د.ك. (تعادل 24,338,937 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
1830  يوم مدة المشروع 

04.03.2014 تاريخ التسليم 

إسم المشروع   مشروع إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام وا�شغال المتصلة بها في مناطق 
شمال الكويت

شركة نفط الكويت المالك  
55,906,375 د.ك. (تعادل  199,026,696 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 

1095 يوم مدة المشروع 
30.04.2012 تاريخ التسليم 

مشروع إنشاء خطوط أنابيب تصدير النفط الخام

ي
مشاريع قطاع النفط
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

بمركز  النفط  إنتاج  بعمليات  المستخدمة  الكيميائية  المواد  ومناولة  تخزين  مرافق  مشروع 
التجميع لمناطق جنوب شرق وغرب وشمال الكويت
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

مشروع إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام وا�شغال المتصلة بها في مناطق  شمال الكويت
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ش.م.ك.ع.)

وا;نتاج  التغذية  مجموعة  من  الخام  النفط  تصدير  أنابيب  خطوط  إنشاء  إسم المشروع  مشروع 
وخطوط ا�نابيب إلى مركز التجميع رقم (16)

شركة نفط الكويت المالك   
قيمة المشروع  14,780,000 د.ك. (تعادل 52,616,800 دوالر أمريكي)

720 يوم مدة المشروع 
21.11.2011 تاريخ التسليم 

إسم المشروع  مشروع إنشاء مرافق تخزين ومناولة المواد الكيميائية المستخدمة بعمليات إنتاج 
النفط بمركز التجميع لمناطق جنوب شرق وغرب وشمال الكويت

شركة نفط الكويت المالك  
14,459,964 د.ك. (تعادل 51,477,472 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 

720 يوم مدة المشروع 
28.01.2012 تاريخ التسليم 

مشروع خدمات المشاريع وا;نشاء إسم المشروع  
العمليات المشتركة المالك  

9,984,000 د.ك. (تعادل 35,543,040 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
1460 يوم مدة المشروع 

09.12.2013 تاريخ التسليم 

27



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

تعتبر مصانع اOسفلت التي تملكها الشركة من أكبر المصانع في الشرق اOوسط وتبلغ طاقتها 
التي تقوم بفحص  المختبرات  المصانع مجموعة من  بالساعة وملحق بهذه  440 طن  االنتاجية 
عينات من المواد الخام المستخدمة وكذلك عينات من المنتج النهائي للتأكد من مطابقتها 
للمواصفات المطلوبة ويقوم با�شراف على هذه المصانع مجموعة من المهندسين والفنيين المتخصصين في 

ادارة المصانع الكبرى.

ت
مصانع ا�سفلت

مصانع الخلط الجاهز
من أكبر المصانع المواكبة Oحدث التطويرات في هذا المجال والتي تقوم بخلط الخرسانة الجاهزة. 
الجودة ووحدات  لمراقبة  بها مختبرات  الساعة وملحق  160 م3 في  االنتاجية  الطاقة  بلغت  وقد 
ارتفاع  فترات  أثناء  الخلط  في  المستخدمة  المياه  لتبريد  كيلووات   130 بقدرة  شلر  مياه  تبريد 

درجات الحرارة.

مراكز الخدمات

م

28
مصانع الخلط الجاهز

مصانع ا�سفلت

المعدات والنقليات

الكراج ( ورش الصيانة - المعدات والنقليات)

هو عبارة عن ورش متكاملة لكافة عمليات الصيانة واالصالح Oسطول الشركة من مصانع ومعدات 
ووسائل نقل متوسط وثقيل وسيارات صالون وهي مقامة على مساحة 10000 متر مربع. ويتألف 
انشاء  ومعدات  التربة  ونقل  تحريك  معدات  من  مجموعة  من  الشركة  ونقليات  معدات  أسطول 
السائلة  المواد  أنابيب نقل  التحتية والصرف الصحي ومعدات انشاء خطوط  البنية  انشاء  الطرق ورصفها ومعدات 
الثقيل والخفيف. ويتولى عملية االشراف جهاز فني متخصص  النقل  ومضخات الضخ ومجموعة كبيرة من وسائل 

يقوم بمتابعة وتشغيل وصيانة هذه المعدات ضمن مجمع أو في مشاريع الشركة في مختلف أنحاء الكويت.

هـ



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

أعمال ا�نفاق و التصوير التليفزيوني

29

قسم التصوير التليفزيوني

قسم أعمال ا�نفاق
مع اعتماد وزارة اOشغال العامة مبدأ تنفيذ خطوط الخدمات (الصرف الصحي وصرف مياه اOمطار) 
والشوارع  الطرق  تعبر  التي  والخطوط  متر   6 عمقها  يتجاوز  التي  للخطوط  اOنفاق  حفر  بطريقة 
الرئيسية. وباعتبار أن شركتنا من الشركات الرائدة في تنفيذ هذه الخدمات تقرر إنشاء قسم خاص 
يقوم بأعمال الحفر بطريقة اOنفاق لتنفيذ الخطوط بأقطار تصل إلى 3000 ملم لخطوط شبكات 

الصرف الصحي وصرف مياه اOمطار.

التليفزيوني  التصوير  مع  واOمطار  الصحية  المجاري  شبكات  تنظيف  أعمال  لتنفيذ  القسم  هذا  أنشئ 
للشبكات بنظام الدائرة التليفزيونية المغلقة (سي سي تي في) لبيان حالة الشبكات من حيث أي كسر 

أو تلف أو تآكل (الحالة ا�نشائية للشبكة) بغرض ا�صالح أو االستبدال في الوقت المناسب.

ويستخدم القسم مجموعة من كاميرات التصوير التليفزيوني المحمولة على سيارات الفان وآليات لضخ 
الماء الفلشر وآليات شفط فاكيوم ومعدات مزدوجة (كنور) وأدوات أخرى لتنفيذ اOعمال الم طلوبة بكفاءة تامة.

أ

م



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

المشاريع ا;قليمية
بدأت شركة المجموعة المشتركة عملها خارج دولة الكويت منذ عام 1999 وقد نفذت مشاريع مختلفة يصل إجمالي حجمها إلى مليار و 350 مليون دوالر.  وقد غطت مشاريعنا مختلف الدول مثل السعودية، أبو 

ظبي، قطر، عمان، لبنان إندونيسيا، طاجكستان، أوزبكستان، جورجيا، منغوليا وألبانيا.
نتعامل مع مختلف الممولين الدوليين مثل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية، البنك ا�سالمي للتنمية، الصندوق العربي للتنمية والبنك الدولي وغيره.

ونشاطنا الخارجي يغطي أعمال الطرق، البنية التحتية، الجسور، شبكات المياه والمجاري والمباني.
أيًضا تخطط شركة المجموعة المشتركة لتوسعة أعمالها في الخارج لتغطي القارة اOفريقية وآسيا وزيادة حجم اOعمال الخارجية خالل السنوات القادمة.  

ب

مشروع أعمال البنية التحتية وإنشاء طريق المسيمر - الدوحة - قطر

مشروع المركز العربي لqبحاث والدراسات السياسية

أهم المشاريع في دولة قطر

مشروع أعمال البنية التحتية وانشاء طريق مسيمير - الدوحة - قطر إسم المشروع  
هيئة االشغال العامة بدولة قطر المالك  

-/277,019,000 ر. ق (تعادل  -/74,000,000 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
925 يوم مدة المشروع 

10.11.2009 تاريخ التسليم 

مشروع انشاء عدد 5 مدارس جديدة في الدوحة والقرى – الحزمة االولى إسم المشروع 
هيئة االشغال العامة بدولة قطر المالك  

-/229,200,000 ر.ق) تعادل -/61,000,000 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
550 يوم مدة المشروع 

30.03.2011 تاريخ التسليم 

مشروع أعمال البنية التحتية للقطاع السكني في مدينة لوسيل بدولة قطر إسم المشروع 
الشركة الوطنية ل�جارة المالك   

-/1,045,000,000 ر.ق (تعادل  -/275,183,000 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
مدة المشروع  1095 يوم

تاريخ التسليم  14.07.2013

مشروع الطرق والبنية التحتية لمنطقة شمال بني هاجر إسم المشروع 
تحالف شركة المجموعة المشتركة مع شركة ساثير االسبانية   

هيئة االشغال العامة بدولة قطر المالك  
-/326,406,000 ر.ق (تعادل  -/85,333,000 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 

   تبلغ حصتنا من المشروع 51 % - حوالي -/166,467,000 ر.ق) تعادل  -/43,520,000  
دوالر أمريكي)

مدة المشروع  448 يوم
تاريخ التسليم  20.07.2014
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مشروع الطرق والبنية التحتية لمنطقة شمال وشرق الخيسة إسم المشروع 
تحالف شركة المجموعة المشتركة مع شركة ساثير االسبانية   

هيئة االشغال العامة بدولة قطر المالك  
-/313,000,000  ر.ق) تعادل  -/81,666,000 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 

   تبلغ حصتنا من المشروع 51 % - حوالي -/159,630,000 ر.ق (تعادل  -/41,650,000 
دوالر أمريكي)

485 يوم مدة المشروع 
05.05.2015 تاريخ التسليم 

إسم المشروع   مشروع خاص لبناء مباني (المركز العربي لqبحاث والدراسات السياسية)
قطاع خاص المالك  

-/885,000,000  ر.ق (تعادل  -/229,333,000 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
مدة المشروع  670 يوم

تاريخ التسليم  30.11.2015

إسم المشروع   مشروع تطوير المنطقة الصناعية – المرحلة الثانية
وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر المالك  

-/659,000,000 ر.ق (تعادل  -/175,666,000 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
مدة المشروع  1285 يوم

تاريخ التسليم  31.03.2012

اهم المشاريع في أبو ظبي

مشروع اعمال البنية التحتية للقطاعين 2 و 3 بجزيرة ام الريم – أبو ظبي إسم المشروع 
شركة الطموح لالستثمارات المالك  

-/521,650,000  درهم (تعادل  -/137,333,000 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
1747 يوم مدة المشروع 

01.02.2015 تاريخ التسليم 

أعمال الطرق والبنية التحتية لمنطقة الظاهر - العين – أبو ظبي إسم المشروع 
دائرة شئون البلدية المالك  

قيمة المشروع  -/92,252,000  درهم (تعادل  -/23,333,000 دوالر أمريكي)
مدة المشروع  530 يوم

تاريخ التسليم  31.12.2013
مشروع جزيرة أم الريم - أبو ظبي

إسم المشروع   تطوير ورفع كفاءة طريق الشيخ زايد والوصلة مع شارع الزوراء / عجمان – المرحلة 
االولى

وزارة االشغال العامة المالك  
-/94,949,000  درهم (تعادل  -/24,370,000 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 

مدة المشروع  365 يوم
تاريخ التسليم  15.06.2015

إسم المشروع   تطوير ورفع كفاءة تقاطع شارع االتحاد مع طريق فلج المعال ام القيوين – المرحلة 
الثانية

المالك    وزارة االشغال العامة
قيمة المشروع  -/111,442,000 درهم (تعادل  -/29,910,000 دوالر أمريكي)

مدة المشروع  540 يوم
تاريخ التسليم  16.09.2016
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المشاريع العالمية

مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في أورجنيش ونوكوس – أوزبكستان إسم المشروع 
وزارة االقتصاد الكلي وا�حصاء -جمهورية أوزبكستان المالك   
3,125,021 د.ك. (تعادل  10,212,487 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 

861 يوم مدة المشروع 
26.12.2002 تاريخ التسليم 

مشروع إنشاء المدرسة الرسمية رقم (20) -لبنان إسم المشروع 
مجلس ا�نماء وا�عمار -بيروت – لبنان المالك  

750,561 د.ك. (تعادل   2,501,871 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
242 يوم مدة المشروع 

16.10.2003 تاريخ التسليم 

مشروع تأهيل طريق الهرمل -القصر -لبنان إسم المشروع 
وزارة اOشغال العامة والمواصالت -بيروت -لبنان المالك  

861,716 د.ك. (تعادل  2,872,386 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
365 يوم مدة المشروع 

30.06.2004 تاريخ التسليم 

مشروع إعادة تأهيل طرق -جورجيا إسم المشروع 
وزارة المواصالت -إدارة الطرق - تبليسي -جمهورية جورجيا المالك   

4,623,281 د.ك. (تعادل  15,410,936 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
545 يوم مدة المشروع 

27.08.2003 تاريخ التسليم 

مشروع إنشاء طريق وجسر -اندونيسيا إسم المشروع 
وزارة اOشغال العامة - جاكارتا - إندونيسيا المالك   

9,120,437 د.ك. (تعادل 30,401,457 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
730 يوم مدة المشروع 

10.01.2003 تاريخ التسليم 
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أندونيسيا

مشروع انشاء طريق (شاجون - زيجار )- طاجيكستان إسم المشروع  
وزارة اOشغال العامة -دوشانبي -جمهورية طاجيكستان المالك  

2,816,417 د.ك. (تعادل 9,388,058 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
510 يوم مدة المشروع 

30.08.2004 تاريخ التسليم 

مشروع إنشاء طريق بطول 146 كيلومتر - منغوليا إسم المشروع 
وزارة الطرق -أوالنباتار -منغوليا المالك  

5,911,858 د.ك. (تعادل  19,706,193 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
913 يوم مدة المشروع 

23.09.2006 تاريخ التسليم 

مشروع إنشاء طرق (فوري، ريناس، فوشي كروج) - ألبانيا إسم المشروع  
وزارة اOشغال العامة والمواصالت واالتصاالت -تيرانا - جمهورية ألبانيا المالك  

2,786,731 د.ك ( تعادل  9,289,102 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
730 يوم مدة المشروع 

05.03.2007 تاريخ التسليم 

مشروع إنشاء طريق (شوكس شافي بلوسي – الجزء الثاني) – البانيا  إسم المشروع  
وزارة اOشغال العامة والمواصالت واالتصاالت -جمهورية ألبانيا المالك  

18,930,000 د.ك (تعادل  63,098,000 دوالر أمريكي) قيمة المشروع 
1095 يوم مدة المشروع 

30.06.2018 تاريخ التسليم 
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شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - المكتب الرئيسي
العنوان : قطعة 2، قسيمة 284 

منطقة العارضية الصناعية، دولة الكويت
العنوان البريدي: ص . ب 4819 الصفاة 13049 الكويت

تلفون:  22254545 (965)
فاكس:  24344610 (965)  -  24344686 (965)

info@cgc-kw.com :البريد االلكتروني
www.cgc-kw.com :الموقع االلكتروني

مراكز الخدمات ( الكراج ومصانع ا�سفلت والخرسانة)
العنوان: الصليبية – المنطقة الصناعية – منطقة كبار المقاولين – دولة الكويت

تلفون: 24674897 - 24674898 - 24677674  (965)
فاكس:  24677673 (965)

الشركات التابعة داخل دولة الكويت:
الشركة المشتركة العالمية العقارية  (ش.م.ك.م)

العنوان : قطعة 2، قسيمة 284 
منطقة العارضية الصناعية، دولة الكويت

العنوان البريدي: ص . ب 4819 الصفاة 13049 الكويت
تلفون:  22254543  (965) 
فاكس:  22254232  (965)

شركة  المملكة المتحدة للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م.
العنوان : قطعة 2، قسيمة 284 

منطقة العارضية الصناعية، دولة الكويت
العنوان البريدي: ص . ب 4819 الصفاة 13049 الكويت

تلفون:  22254545 (965)
فاكس:  24344610 (965)

المكتب الرئيسي

شركة المجموعة المشتركة للصخور (ش.م.ك.م)
العنوان: العقيلة - مجمع البيرق قطعة 5 - قسمية 85 - وحدة 11 الدور السادس

دولة الكويت
العنوان البريدي: ص . ب 21912 الصفاة 13080 الكويت

تلفون:  23824191  (965)
فاكس:  23824189 (965)

بيانات االتصال
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شركة المعروف والبرجس المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت (ذ. م. م)
عبدالرحمن المعروف وشركاه

العنوان: قطعة 2، القسيمة 284 
منطقة العارضية الصناعية، دولة الكويت

العنوان البريدي: ص.ب 4819 الصفاة 13049 الكويت
فاكس :  24344610 (965)  تليفون : 22254545 (965) 

شركة المشتركة العامة للتجارة العامة والمقاوالت (ذ.م.م.)
العنوان: قطعة 2، القسيمة 284 

منطقة العارضية الصناعية، دولة الكويت
العنوان البريدي: ص.ب 4819 الصفاة 13049 الكويت

فاكس:  22050330 (965)  تليفون: 22050333 (965)  

الشركات التابعة خارج دولة الكويت
شركة المجموعة المشتركة للتجارة والمقاوالت (ذ. م. م) - دولة قطر

العنوان: منطقة النعيجة رقم 44 - الدائري الخامس - الدوحة - قطر
فاكس: 44664999 (974) تلفون: 44520520 (974) 

شركة مصانع المجموعة المشتركة (ذ. م. م) - دولة قطر
العنوان: منطقة النعيجة رقم 44 - الدائري الخامس - الدوحة - قطر

فاكس: 44666771  (974) تلفون: 44520450 – (974) 

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت (ذ. م. م) - مسقط - سلطنة عمان
العنوان: مسقط - شمال الغبرة - قطعة 1/ 130 - شارع 238 مبنى 1/ 1/ 96 - شقة 32

فاكس: 24491433 (968) تلفون: 24491400 (968) 

شركة المجموعة المشتركة السورية للمقاوالت (ذ. م. م) - الجمهورية العربية السورية
العنوان: دمشق - الشعالن - مقابل فروج الوجبة السريعة - بناء الصمدي والعطار

فاكس: 114445003 (963) تلفون: 114445001 (963) 

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ا;مارات (ذ. م. م) - أبوظبي - ا;مارات العربية المتحدة
العنوان: مصفح م 36 ، ق 22 ، بناية محمد راشد مبارك سالم الكبتي

فاكس: 6121900 (9712) تلفون: 6121999 (9712) 

الفروع خارج دولة الكويت
شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - فرع بغداد - العراق

العنوان: بغداد - منطقة الوحدة رقم 906 - مربع الواثق قرب فندق كورال باالس
تلفون: 7190782 (1 - 964)

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - فرع أبوظبي - ا;مارات العربية المتحدة
العنوان: منطقة رقم M-36 ، مصفح، الصناعية، أبوظبي - ص. ب 112364 أبو ظبي - ا�مارات العربية المتحدة

تلفون: 6121999 (9712)
فاكس: 6121900 (9712)

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - فرع الخبر - المملكة العربية السعودية
العنوان: مدينة الخبر - البندرية - طريق اOمير فيصل بن فهد - برج صالح ( G501 ) - المملكة العربية السعودية

تلفون: 8675414 (96613)
فاكس: 8675413 (96613)

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت -فرع الدوحة - دولة قطر
العنوان: منطقة النعيجة 44 - الدائري الخامس - الدوحة - قطر

تلفون: 44520520 (974)
فاكس: 44664999 (974)

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - فرع دبي - ا;مارات العربية المتحدة
العنوان: بجوار فندق بيبلوس - منطقة التيكوم دبي - برج الشغفار 1 - شقة رقم 2106

تلفون: 4305682 (9714)
فاكس: 4305696 (9714)

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - فرع العين - ا;مارات العربية المتحدة
العنوان: العين - الصناعية - بناية السيد مبارك راشد النعيمي - مكتب رقم 7

تلفون: 6121999 (9712)
فاكس: 6121900 (9712)

شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت - فرع بيروت – الجمهورية اللبنانية
العنوان: بيروت – الروشة – شارع شوران – بناية الشمس – الطابق االول

تلفون: 66767192 (965) 
فاكس: 24344610 (965)
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شهادات التقدير وا�وسمة 

نتيجة للجهود التي تبذلها الشركة لتنفيذ اOعمال الموكلة إليها بالجودة المطلوبة وفي الوقت المطلوب 
تقدير وأوسمة من عديد  الشركة على عدة شهادات  والسالمة فقد حصلت  الدولية لBمن  المعايير  ووفق 
والعمليات  الكويت  نفط  وشركة  الكويتية  البترول  ومؤسسة  االشغال  وزارة  منها  الحكومية  الجهات  من 
المشتركة (الخفجي) ومحافظة مبارك الكبير ومحافظة اOحمدي والهيئة العامة للشباب والرياضة ورئاسة 
التربية والتعليم العالي وجامعة الكويت  اOركان العامة للجيش والرئاسة العامة للحرس الوطني ووزارة 
ووزارة اOوقاف والشئون ا�سالمية واللجنة الشعبية Oهالي جنوب السرة ومستشارو الخليج بدولة الكويت.

وقد كّرمت المجموعة المشتركة ايضا من الجيش اOمريكي ودار الرأي العام ومركز الرأي العام الدولي واللجنة 
العليا لجوائز الرأي العام بجمهورية مصر العربية ومجلس السوبر براند بالكويت وشركة نفط الكويت.

ويمكنكم زيارة موقع الشركة على ا�نترنت (www.cgc-kw.com) لالطالع على كافة التفاصيل والمعلومات 
واOرقام والصور وا�حصائيات في هذا الشأن.

وقد حصلت الشركة خالل عام 2008 على شهادة تصنيف (سوبر براند Super brand) من قبل مجلس ”السوبر 
براند“ في الكويت وهو تصنيف يخص العالمة التجارية المميزة (العالمة الفائقة) بعد اجتيازها معايير االختيار 
1300 عالمة تجارية وذلك  االختيار من بين  الفائقة حيث تم  التجارية  العالمات  التي وضعها مجلس  الدقيقة 
مجال  في  وإقليميًا  محليًا  رائدة  شخصيات  تترأسها  التجارية  العالمات  مجال  في  مستقلة  هيئة  خالل  من 
المحلية  اOسواق  في  كبيرة  إدارية  وحنكة  خبرة  ويمتلكون  وا�عالم  والتسويق  والصناعية  التجارية  اOعمال 
وا�قليمية والعالمية. ولقد تسلمت الشركة الدرع التقديرية خالل الحفل الذي عقد في فندق الهيلتون بتاريخ 

.2009/03/11

على   2013 لعام   (ERP) الشركة  موارد  تخطيط  لبرمجيات  تطبيق  كأفضل  درع  على  الشركة  حصلت  كما 
مستوى الشرق اOوسط وشمال افريقيا، وكذلك على درع وشهادة كأفضل تطبيق لعام 2014 على مستوي 
أوروبا وافريقيا والشرق اOوسط.  وقد تسلمت الشركة درعي المسابقة في حفلين كبيرين نظمتهما شركة 

ساب (SAP) داخل الكويت وكذلك بالمقر الرئيسي لها بألمانيا. 
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