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 وشركاتها التابعة (عامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدقق(المجمع المكثف  األرباح أو الخسائر المرحلي بيان

 2021 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

 
 سبتمبر 30المنتهية في للتسعة أشهر   سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في    

 2020  2021  2020  2021  ايضاحات 

          

 132,364,982    103,714,197   43,364,909    35,200,991    إيرادات تشغيلية

 (132,412,523)  (98,217,179)  (41,945,432)  (32,359,280)   تكاليف تشغيلية

 (47,541)  5,497,018   1,419,477   2,841,711   13 مجمل الربح )الخسارة(

 (4,610,305)  (5,364,015)  (1,586,276)  (1,869,878)   مصاريف عمومية وإدارية 

 -  (82,961)   -  (15,250)  4 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 (176,722)  (172,210)   ¤ (46,345)  (60,951)  ¤  مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

 (489,201)  (290,228)  (144,569)  (101,044)   استهالك وإطفاء

 (5,323,769)  (412,396)  (357,713)  794,588    التشغيل (خسارةربح )    

  ربح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات )خسائر( 

 

(4,446)   54,583   104,999   80,020 

 (30,000)  -  (30,000)  -   خسائر انخفاض في قيمة عقارات استثمارية

 -  3,600,000   -  3,600,000   14 ربح بيع حق انتفاع

 (250,707)  551,440   228,304   3,217    استثماراتصافي أرباح )خسائر( 

 914,640   ¤ 3,884,304   681,693   644,726   15 إيرادات أخرى

 (1,447,046)  (814,887)  (302,464)  (155,694)   مصاريف تمويلية

 (20,300)  (28,049)  (6,205)  (8,545)   مصاريف زكاة وصدقات

حصة ملسسة الكويت للتقدم العلمي ربح )خسارة( الفترة قبل 
 وحصة الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية

  
 4,873,846   268,198   6,885,411  (6,077,162) 

 -  (31,207)   -  (30,068)    حصة ملسسة الكويت للتقدم العلمي 

 -  (105,067)   -  (73,050)    ضريبة دعم العمالة الوطنية

 -  (15,227)   -  (15,227)    حصة الزكاة

 (6,077,162)  6,733,910   268,198   4,755,501    ربح )خسارة( الفترة

          

          الخاص بـ:

 (6,878,575)   6,047,886   27,869    4,454,998   ¤  مساهمي الشركة األم 

 801,413    686,024   240,329    300,503    الحصص غير المسيطرة

    4,755,501   268,198   6,733,910  (6,077,162) 

  
 

 فلس
 

 فلس

 
 فلس

 
 فلس

 (40.21)  35.35  0.16  26.04  16 ربحية )خسارة( السهم األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم

 
 المجمعة المكثفةمن المعلومات المالية المرحلية  ( تشكل جزءا  22( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدقق(المجمع المكثف  بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي

 2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ  

 
 سبتمبر 30المنتهية في للتسعة أشهر   سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في   

  2021  2020  2021  2020 

 (6,077,162)  6,733,910   268,198   4,755,501   ربح )خسارة( الفترة

 

 )الخسارة الشاملة األخرى(:الدخل الشامل اآلخر 

 

   

    

         بيان األرباح أو الخسائربنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى 

 226,749   (126,368)  (53,907)  15,130   فروقات ترجمة عمالت من العمليات األجنبية

 226,749   (126,368)  (53,907)  15,130   )الخسارة الشاملة األخرى( للفترةالدخل الشامل اآلخر 

 (5,850,413)  6,607,542   214,291   4,770,631   مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة

         

         الخاص بـ :

 (6,651,826)  5,921,518   (26,038)  4,470,128   مساهمي الشركة األم 

 801,413   686,024   240,329    300,503   الحصص غير المسيطرة

   4,770,631   214,291   6,607,542  (5,850,413) 

 
 المجمعة المكثفةمن المعلومات المالية المرحلية  ( تشكل جزءا  22( 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 

 2021 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

 
     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 
 

  رأس المال

 
 

  أسهم خزانة

 
 احتياطي

  أسهم خزانة

 
 احتياطي
  إجباري

 
احتياطي 
 اختياري

التغيرات  
التراكمية في 
  القيمة العادلة

 احتياطي ترجمة
  عمالت أجنبية

 
 

  أرباح مرحلة

 
 

  المجموع الجزئي
الحصص غير 

  المسيطرة
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 

 6,607,542   686,024   5,921,518   6,047,886   (126,368)  -  -  -  -  -  - الشامل للفترة)الخسارة الشاملة( الدخل مجموع 

 (1,026,485)  -  (1,026,485)  (1,026,485)  -  -  -  -  -  -  - (17توزيعات أرباح نقدية )إيضاح 

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

 44,264,869   ¤ 1,005,100   43,259,769   ¤ 15,906,927   (147,606)  (565,932)  1,817,340   8,069,426   1,266,488   (244,480)  17,157,606  2021سبتمبر  30الرصيد 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 

 (5,850,413)  801,413   (6,651,826)  ¤ (6,878,575)  226,749   -  -  -  -  -  - للفترة  مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة(

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

 -  -  -  (817,029)  -  -  -  -  -  -  817,029  (17)إيضاح  - (%5) 2019أسهم منحة 

 41,836,730   ¤ 1,579,783   40,256,947   ¤ 12,991,358   (258,494)  (542,297)  1,817,340   8,069,426   1,266,488   (244,480)  17,157,606  2020سبتمبر  30الرصيد في 

 
المجمعة المكثفة من المعلومات المالية المرحلية ( تشكل جزءا  22( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 وشركاتها التابعة (عامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدقق(المجمع المكثف  المرحلي بيان التدفقات النقدية

 2021 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

 
 سبتمبر 30المنتهية في للتسعة أشهر   

 2021  2020 

    :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 الفترة قبل حصة ملسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم)خسارة( ربح 

 6,885,411 العمالة الوطنية وحصة الزكاة 
 

(6,077,162) 
    التسويات:

 -  82,961 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 6,064,436  4,288,963 استهالك وإطفاء

 176,722  172,210 مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة
 (80,020)  (104,999) ممتلكات وعقارات ومعداتربح بيع 

 30,000  -    خسائر انخفاض في قيمة عقارات استثمارية
 -  (3,600,000) ربح بيع حق انتفاع

 250,707  (551,440) صافي )أرباح( خسائر استثمارات
 (43,139)  - إيرادات فوائد

 1,447,046  814,887 مصاريف تمويلية 
 1,041,786  1,026,365 نهاية الخدمةمخصص مكافةة 

 9,014,358  2,810,376 
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 5,538,445  2,221,340 مخزون
 10,918,755  2,398,050 صافي موجودات / مطلوبات عقود

 40,660,709  16,027,705  مدينون وأرصدة مدينة أخرى وضمانات محتجزة على العقود
 (32,492,618)  (13,950,974) دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 27,435,667  15,710,479 التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية
 (91,319)  - ضريبة دعم العمالة الوطنية المدفوعة
 (367,412)  (271,805) مكافةة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 (1,401,488)  (911,274) الخدمة المدفوعةمكافةة نهاية 

 25,575,448  14,527,400 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

    
    :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 -  (27,882) المدفوع لعقارات استثمارية
 (1,968,858)  (2,006,260) المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات

 410,772  337,292 المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات
 -  3,600,000 حق انتفاعبيع  المحصل من

 (1,558,086)  1,903,150 األنشطة االستثمارية (المستخدمة في)صافي التدفقات النقدية الناتجة من 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 (88,904)  4,337,538 األجل قروض طويلة

 (345,456)  (4,993,795) المدفوع اللتزامات عقود اإليجار
 (2,496,021)  (2,893,670) دائنو مرابحات 

 (4,453,976)  (4,094,244) قروض قصيرة األجل
 (4,315,313)  (1,214,893) بنوك دائنة

 (1,441,823)  (814,887) مصاريف تمويلية مدفوعة
 (259)  (1,019,988) توزيعات نقدية مدفوعة

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

 (14,461,752)  (11,749,939) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 9,555,610  4,680,611 صافي الزيادة في نقد ونقد معادل
 16,653,400  32,426,843 في بداية الفترةنقد ونقد معادل 

 26,209,010  37,107,454 (5نقد ونقد معادل في نهاية الفترة )ايضاح 

 
المجمعة المكثفةمن المعلومات المالية المرحلية  ( تشكل جزءا  22( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )



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

 2021سبتمبر  30

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

)والمعروفة ساابقا باسام شاركة المجموعاة المشاتركة للتجاارة  ش.م.ك. )عامة( "الشركة األم" –إن شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
ل.م.م.(، هي شركة مساهمة كويتية عاماة مساجلة فاي دولاة الكويات. تام تةسيساها بموجاب  - سليمان خالد عبداللطيف الحمد –والمقاوالت 

وتعديالتا  الالحقاة وآخرهاا ماا تام التةشاير عليا  بالساجل التجااري  1965ناوفمبر 15والمالر  فاي  4/ ب / جلاد  215عقد تةسيس رقم 
 .2020يوليو  22بتاريخ  14/7بموجب ملكرة صادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم 

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

 
 التي تةسست الشركة األم من أجلها هي كما يلي:إن األغراض الرئيسية 

بةعمال المقاوالت العامة واألعمال الميكانيكية وأعمال الهندسة الصحية واألعمال اإلنشائية من مباني وطرق وجسور وإدارتها  القيام .1
 واإلشراف عليها وما يتعلق بها من خدمات أخرى.

 ها )وللك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة(.صناعة وإنتا  واستيراد مواد البناء بمختلف أنواع .2
 .تجارة وتعبئة وتغليف اإلسمنت ودراكيل الرمل والمواد السائبة المتعلقة بها .3
 .الخلط الخرساني الجاهز .4
 تصنيع وتنفيل أعمال األصباغ والديكورات الالزمة لتنفيل األعمال المدنية )وللك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة(. .5
 ألسفلت.إنتا  ا .6
 شراء واستيراد األجهزة والمستلزمات والمعدات الالزمة لتنفيل أغراض الشركة األم. .7
 تملك وسائل النقل الالزمة ألنشطة الشركة األم. .8
 تمثيل الشركات والدخول في المناقصات المشابهة لهله األغراض. .9

ي محافي وصناديق تدار من قبل شركات وجهات استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة األم عن طريق استثمارها ف .10
 متخصصة.

 
ويكون للشركة األم مباشرة األعمال السابق لكرها في دولة الكويت وفي الخار  بصفة أصيلة أو بالوكالة. ويجاوز للشاركة األم أن تكاون 

تعاونها على تحقيق أغراضها في دولاة الكويات لها مصلحة أو تشترك بةي وج  مع الهيئات التي تزاول أعماال شبيهة بةعمالها أو التي قد 
 أو في الخار ، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هله الهيئات أو تلحقها بها.

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

 
  .، دولة الكويت13049الصفاة  - 4819ص. ب.  ،284، مبنى 2إن العنوان المسجل للشركة األم هو منطقة العارضية، قطعة 

 
 .2021 نوفمبر 9من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ  المجمعة المكثفةتمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية 

 
  أسس العرض -2

( "التقرياار المااالي المرحلااي". إن 34لقااد اعاادت هااله المعلومااات الماليااة المرحليااة المجمعااة المكثفااة طبقااا  لمعيااار المحاساابة الاادولي رقاام )
اناات السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هله المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للفترة مماثلاة لتلاك المطبقاة فاي إعاداد البي

 .2020ديسمبر  31الية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في الم
 

إن المعلومات المالياة المرحلياة المجمعاة المكثفاة ال تتضامن جمياع المعلوماات واإلفصااحات المطلوباة لبياناات مالياة كاملاة وفقاا  للمعاايير 
عتبار الدولية للتقارير المالية. وترى إدارة المجموعة أن  قد تم إدرا  جمياع التعاديالت المتمثلاة فاي االساتحقاقات العادياة المتكاررة والتاي ت

، ال تعتبر بالضرورة ملشارا  عاـن نتاائج األعماال التاي 2021 سبتمبر 30رورية لعرض عادل. إن نتائج األعمال للفترة المنتهيـة فـي ض
، وللحصاول علااى معلوماات إضاافية، يمكان الرجااوع إلاى البياناات المالياة المجمعااة 2021ديسامبر  31يمكان توقعهاا للسانة المنتهيااة فاي 

 .2020ديسمبر  31ا للسنة المنتهية في واإليضاحات المتعلقة به
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الجارية التطبيق
لاام تقاام المجموعااة بتطبيااق مبكاار ألي معااايير أو تفساايرات أو تعااديالت أخاارى تاام إصاادارها وغياار جاريااة التااةثير. إن بعااض التعااديالت 

، ولكاان لاايس لهااا أي تااةثير مااادي علااى المعلومااات الماليااة المرحليااة المكثفااة المجمعااة 2021والتفساايرات األخاارى تنطبااق ألول ماارة فااي 
 للمجموعة.

 
 عقارات استثمارية -3

 ساابتمبر 30دينااار كااويتي،  7,309,000 - 2020ديساامبر  31)دينااار كااويتي  7,270,882دفتريااة إن العقااارات االسااتثمارية بقيمااة 
 .تةجير تمويلية مع وعد بالشراء وعقود قروضمقابل بعض البنوك المحلية  لصالح ةمسجلدينار كويتي(  7,404,999 - 2020
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 مدينون وأرصدة مدينة أخرى -4

 
 سبتمبر 30

2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

 23,006,018  27,809,657  15,257,791  وزارات وهيئات حكومية
 2,174,053  3,332,625  2,675,501  شركات وملسسات

 15,472,256  15,715,443  12,695,928  مدينون تجاريون
 684,457  567,216  514,678 مدينون آخرون

 41,336,784  47,424,941  31,143,898 مجموع المدينون
 (3,826,685)  (4,318,896)  (4,318,896) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )أ(

 37,510,099  43,106,045  26,825,002 صافي المدينين

      
 21,063,561  10,081,112  13,663,647 ضمانات محتجزة على العقود

 (1,862,077)  (1,862,077)  (1,862,077) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )أ(

 19,201,484  8,219,035  11,801,570 صافي ضمانات محتجزة على العقود

      
 40,811,985  41,824,889  36,191,022 عقود دفعات مقدمة عن أعمال
 3,339,453  3,179,350  5,668,998 مصاريف مدفوعة مقدما

 1,605,422  1,727,883  1,831,306 مويفون مدينون
 4,502,698  4,016,249  2,972,759 تةمينات مستردة

 590,635  572,605  620,426 دفعة مقدمة عن تةسيس شركات
 3,487,353  857,087  1,219,603 (18أطراف لات صلة )إيضاح مستحق من 

 (1,107,216)  (1,107,216)  (1,190,177) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )أ(

 85,940,509  102,395,927  109,941,913 
الجااازء غيااار  –ضااامانات محتجااازة علاااى العقاااود 

 المتداول:
   

 
 

 25,958,910  17,997,928  18,342,680 ضمانات محتجزة على العقود
 (33,381)  (33,381)  (33,381) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )أ(

 18,309,299  17,964,547  25,925,529 

   
 :ئتمان المتوقعةمخصص خسائر اال (أ

 كما يلي:ئتمان المتوقعة االإن حركة مخصص خسائر 
 

 سبتمبر 30 
2021 

 2020ديسمبر  31 
 )مدققة(

 سبتمبر 30 
2020 

 6,829,359   6,829,359   7,321,570  الرصيد في بداية السنة
 -  511,296   ¤ 82,961  المحمل خالل السنة

 -  (19,085)  - مخصص لم يعد ل  ضرورة

 6,829,359   7,321,570    7,404,531  الرصيد في نهاية السنة

 
 نقد ونقد معادل -5

 سبتمبر 30 
2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

 21,283,811  29,992,159   29,767,719 نقد في الصندوق ولدى البنوك
 4,925,199  2,434,684  7,339,735 ودائع قصيرة األجل

 37,107,454   32,426,843  26,209,010 

 
 %1.25 – 2020ديسمبر  31)سنويا % 2.75% إلى 1.25من  بنكية قصيرة األجلال ودائعالعلى  السنوي معدل الفائدة الفعلي تراوحي

  يوم من تاريخ إيداعها. 90 هله الودائع بمعدل أقل منوتستحق %( 2.75% إلى 1.25 – 2020 سبتمبر 30 ،%2.75إلى 
 

 رأس المال -6
 17,157,606 – 2020ديسامبر  31ديناار كاويتي ) 17,157,606يتكون رأس المال المصرح ب  والمصدر والمدفوع بالكامال بمبلاغ 

 – 2020ديسااامبر  31ساااهم ) 171,576,061ديناااار كاااويتي( موزعاااا علاااى  17,157,606 – 2020 سااابتمبر 30ديناااار كاااويتي، 
   فلس كويتي للسهم الواحد. 100سهم( بقيمة اسمية  171,576,061 – 2020 سبتمبر 30سهم،  171,576,061
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 خزانةأسهم  -7

 
 سبتمبر 30

2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

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

 85,169  99,529  182,717 القيمة السوقية )دينار كويتي(
 244,480  244,480  244,480 التكلفة )دينار كويتي(

 
بما يساوي رصيد أسهم الخزانة كما في تاريخ  االحتياطيات، قامت إدارة الشركة األم بتجميد جزء من المالات هيئة أسواق على قرار بناء  

 ن هلا الرصيد غير قابل للتوزيع طوال فترة احتفاي الشركة األم بةسهم الخزانة.. إالمجمعة المكثفةالمعلومات المالية المرحلية 
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -8

 
 سبتمبر 30

2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

 19,242,904  11,411,980  13,132,174 دفعات مقدمة على عقود
 16,332,834  20,245,398  11,075,422 موردون

 48,945,943  49,470,386  46,976,729 مصاريف مستحقة
 17,534,183  11,860,797  9,875,899 مقاولون

 28,841,612  27,856,226  25,967,196 للغيرضمانات محتجزة 
 1,971,446  2,353,516  2,353,516 مخصص غرامات

 170,795  521,982  920,439 دائنون آخرون
 46,782  46,782  77,989 حصة ملسسة الكويت للتقدم العلمي المستحقة

 -  -  105,067 ضريبة دعم العمالة الوطنية المستحقة
 -  -  15,227 المستحقةحصة الزكاة 

 335,975  335,976  64,171 مكافةة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة
 581,633  822,735  417,039 (18مستحق إلى أطراف لات صلة )إيضاح 

 22,114  21,227  27,724 توزيعات مستحقة للمساهمين

 111,008,592  124,947,005  134,026,221 

 
 والتي تتمثل في:

 
 سبتمبر 30

2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

 23,184,547  29,662,915  25,913,008 الجزء غير المتداول 
 110,841,674  95,284,090  85,095,584 الجزء المتداول 

 111,008,592  124,947,005  134,026,221 
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 األجل ةض طويلوقر -9
 يلي:تتلخص القروض طويلة األجل فيما 

  
  الجزء المتداول

الجزء غير 
  المتداول

 
 المجموع

قرض من بنك محلي لتمويل االستثمار في العقار مضمون برهن العقارات  -
االستثمارية والكفالة التضامنية من الشركة األم ويسدد على أقساط ربع 

، حيا يستحق القسط األول 2028 يونيو 30سنوات حتى  6سنوية لمدة 
% فوق سعر 1.25، ويتحمل فائدة سنوية بمعدل 2022سبتمبر  30بتاريخ 

 5,350,000  5,350,000  - الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركزى.

قرض من بنك محلي لتمويل شراء معدات وآالت وسيارات وتطوير مصنعي  -
مصانع الشركة األم الكائنة األسفلت والخرسانة الجاهزة مضمون برهن 

سنوات  5بمنطقة الصليبية الصناعية ويسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 
 120,000 %.3.5، ويتحمل فائدة سنوية بمعدل 2021نوفمبر  15حتى 

 

-  120,000 

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

 2,500,000 % فوق سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركزي.1

 

-  2,500,000 

مارس  31قرض من بنك محلي لتمويل رأس المال العامل ويستحق في  -
% فوق سعر الخصم المحدد 2، ويحمل القرض فائدة سنوية بمعدل 2023

 - من قبل بنك الكويت المركزي.

 

5,000,000  5,000,000 

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

 

420,000  836,000 

قرض من بنك خليجى لتمويل شراء آالت ومعدات للمجموعة مقابل رهن  -
 3ومعدات من إحدى الفروع الخارجية ويسدد على أقساط شهرية لمدة  آالت

 11,001 %.4ويتحمل فائدة سنوية  2021سنوات تنتهي خالل 

 

-  11,001 

 13,817,001  10,770,000  3,047,001 2021سبتمبر  30الرصيد كما في 

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

 9,690,366  9,013,183  677,183 2020سبتمبر  30الرصيد كما في 
 
 

 إن األرصدة الدفترية للقروض طويلة األجل للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:
 

 سبتمبر 30
2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

 9,668,000   9,460,000   13,806,000  دينار كويتي
 22,366   19,463   11,001  إماراتي درهم

  13,817,001   9,479,463   9,690,366 
 
 

 دائنو مرابحات -10
 

 سبتمبر 30
2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

 8,566,059    4,837,279   1,909,397  إجمالي المرابحات 
 (79,753)  (50,556)   (16,344) يطرح: تكاليف تمويلية مستقبلية غير مطفةة

 8,486,306    4,786,723   1,893,053  القيمة الحالية للمرابحات
 

 والتي تتمثل في:
 

 سبتمبر 30
2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

 366,783    313,743   - الجزء غير المتداول 

 8,119,523    4,472,980   1,893,053  الجزء المتداول 

 8,486,306    4,786,723   1,893,053  القيمة الحالية للمرابحات
 

إن بعض دائني مرابحات تخص شركات تابعة، وهي مضامونة بارهن مبناى ضامن ممتلكاات وعقاارات ومعادات، وبالكفالاة التضاامنية مان 
  الشركة األم.
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 قروض قصيرة األجل -11
% من المبالـغ 20% إلى 10تمثل دفعات مقدمة من البنوك عن عقود مقاوالت، على أن تسدد باستقطاع قروض قصيرة األجل الإن 

% إلى 3 من – 2020ديسمبر  31) %4.75% إلى 3 تتحمل القروض فائـدة سنوية تتراوح من .منجزةالعمال األالمستلمة من 
 .العقود إيرادات حق برهن حوالة مضمونةالقروض قصيرة األجل  إن .(%4.75% إلى 3من  – 2020 سبتمبر 30، 4.75%

 
 بنوك دائنة -12

البنوك الدائنة تخص الشركة األم والشركات التابعة وهي  إن تتمثل البنوك الدائنة في تسهيالت سحب على المكشوف وأوراق دفع.
 مضمونة برهن حوالة حق على إيرادات العقود.

 
 30%، 2.5% إلى 1من  – 2020ديسمبر  31)% 2.5% إلى 1 تتراوح منسحب على المكشوف تتحمل فائدة سنوية الإن تسهيالت 

 سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وتستحق عند الطلب. فوق (%2.5% إلى 1.5من  – 2020 سبتمبر
 

فوق سعر الخصم المعلان مان قبال  ،(%2 – 2020 سبتمبر 30%، 2 – 2020ديسمبر  31) %2تتحمل فائدة سنوية إن أوراق الدفع 
 يوم. 180وتستحق خالل  بنك الكويت المركزي

 
 )الخسارة(الربح  مجمل -13

  
 

 2021 سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في 

 أشهر المنتهية  للثالثة 
  سبتمبر 30في 

2020 

  
 

 مشاريع

 سيـارات 
 وكـرا 
 ومعـدات

مصنعي االسفلـت  
والخالطات 
 المركزية 

 استبعادات ما 
 بين األقسـام
 الداخليـة

  
 

 المجمـوع

  
 

 المجمـوع

 43,364,909   35,200,991   (1,423,966)  1,843,941   38,524   34,742,492  إيرادات تشغيلية
 (41,945,432)  (32,359,280)  1,423,966   (1,047,462)  (159,432)  (32,576,352) تكاليف تشغيلية

 1,419,477   2,841,711   -  796,479   (120,908)  2,166,140  مجمل الربح )الخسارة(

 
 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في للتسعة أشهر 

للتسعة أشهر  
 30في  المنتهية

  سبتمبر
2020 

  
 

 مشاريع

 سيـارات 
 وكـرا 
 ومعـدات

مصنعي االسفلـت  
والخالطات 
 المركزية 

 استبعادات ما 
 بين األقسـام
 الداخليـة

  
 

 المجمـوع

  
 

 المجمـوع

 132,364,982   103,714,197   (3,458,985)  4,658,181   968,447   101,546,554  إيرادات تشغيلية
 (132,412,523)  (98,217,179)  3,458,985   (4,174,256)  (384,663)  (97,117,245) تكاليف تشغيلية

 (47,541)  5,497,018   -  483,925   583,784   4,429,309  مجمل الربح )الخسارة(

 
 ربح بيع حق انتفاع -14

ديناار  3,600,000بمبلاغ  ببيع حق االنتفاع الكائن بمنطقة شرق األحمدي قامت المجموعة، 2021أبريل  7بموجب عقد بيع ملر  في 
ربااح بمبلااغ عاان عمليااة البيااع نااتج ، و2021أغسااطس  5تاام التنااازل وتحوياال حااق االنتفاااع لاادى الجهااات المختصااة بتاااريخ  كااويتي، وقااد

 ، حيا أن قيمت  الدفترية كانت مطفةة بالكامل من سنوات سابقة.دينار كويتي 3,600,000
 

 إيرادات أخرى -15
دينار كويتي يتمثل في المحصل من تسوية دعااوى  2,146,327مبلغ  2021 سبتمبر 30تتضمن اإليرادات األخرى للفترة المنتهية في 

 متعلقة بمشاريع منتهية.قضائية ناتجة عن تعويضات 
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 األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم السهم)خسارة( ربحية  -16

علاى رباح الفتارة الخااص ليس هناك أسهم عادية مخففة متوقع إصدارها، إن المعلومات الضرورية الحتساب ربحية السهم األساساية بنااء  
 يلي:بمساهمي الشركة األم والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما 

 
 سبتمبر 30المنتهية في للتسعة أشهر   سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في  

 2021  2020  2021  2020 

ربح )خسـارة( الفترة الخاص 
 4,454,998  بمساهمي الشركة األم 

 
 27,869 

 
 6,047,886  (6,878,575) 

         
 أسهم  أسهم  أسهم  أسهم :المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

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

 8,170,288   -  8,170,288   - يضاف: أسهم منحة

 (495,168)  (495,168)  (495,168)  (495,168) يطرح: المتوسط المرجح لعدد أسهم الخزانة

 171,080,893   171,080,893   171,080,893   171,080,893  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
 

 فلس
 

 فلس
 

 فلس
 

 فلس

ربحية )خسارة( السهم األساسية الخاصة 
 0.16  26.04 بمساهمي الشركة األم 

 
35.35 

 
(40.21) 

 
 العامةالجمعية  -17

 6األسامية، بواقاع % من القيمة 6على توزيع أرباح نقدية بنسبة  2021مايو  6وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم المنعقدة في 
، وعدم توزيع أسهم منحة وعدم توزيع مكافةة ألعضاء مجلس اإلدارة عان السانة دينار كويتي 1,026,485أي بقيمة إجمالية  فلس للسهم

 .2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

ساهم أي  100أساهم لكال  5علاى توزياع أساهم منحاة بواقاع  2020 يونياو 29وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشاركة األم المنعقادة فاي 
دينار كاويتي وعادم توزياع أربااح نقدياة  276,832دينار كويتي، وتوزيع مكافةة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  817,029بقيمة إجمالية 

 .2020يوليو  22بتاريخ  ، تم التةشير على للك في السجل التجاري للشركة األم2019ديسمبر  31عن السنة المنتهية في 
 

 فصاحات المتعلقة باألطراف لات الصلةإلا -18
، شركات تحت سايطرة أفراد اإلدارة العليادارة، ، أعضاء مجلس اإلساهمينالمقامت المجموعة بمعامالت متنوعة مع أطراف لات صلة ك

وبعاض األطاراف لات الصاالة األخارى. إن األساعار وشااروط الادفع المتعلقاة بهااله المعاامالت ياتم الموافقااة عليهاا مان قباال إدارة  مشاتركة
 :تمت مع أطراف لات صلة هي كما يلي التيالت المجموعة. إن األرصدة والمعام

 
 :المكثف المجمع بيان المركز المالي المرحلياألرصدة المتضمنة في 

 
شركات 
  المحاصة

 لات أطراف
 أخرى صلة

 
 سبتمبر 30

2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

 3,487,353  857,087  1,219,603  806,332  413,271  (4مدينون وأرصدة مدينة أخرى )إيضاح 

 581,633  822,735  417,039  391,187  25,852 (8دائنون وأرصدة دائنة أخرى )إيضاح 

 
 المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف:

 :مزايا اإلدارة العليا
 سبتمبر 30المنتهية في للتسعة أشهر   سبتمبر 30للثالثة أشهر المنتهية في  

 2021  2020  2021  2020 

 615,534  749,443  163,186  258,563 رواتب ومزايا قصيرة االجل 

 25,971  29,312  6,584  9,686 نهاية الخدمة مكافةة

 268,249  169,770  778,755  641,505 
 
 

 معلومات القطاعات -19
إن المجموعة مقسمة إلى أقسام تشغيلية إلدارة أنشطتها المختلفة. وتمارس المجموعة نشاطها بشاكل رئيساي فاي دولاة الكويات وخارجهاا. 

التالياة حسااب الجغرافياة وألغاراض بياان تحليال القطاعاات الرئيساية، قامات إدارة المجموعاة بتصانيف أنشاطة المجموعاة إلاى القطاعاات 
  وموجودات كل قطاع على حدة: الموقع الجغرافي لعمالء

 دولة الكويت. -
 .مجلس التعاون الخليجيدول  -
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 2021سبتمبر  30

 الكويتي(الدينار ب)جميع المبالغ 

13 

 
 2021 سبتمبر 30المنتهية في للتسعة أشهر  

 

 دولة 

  الكويـت

 دول 

  الخليج

 الحصص 

 غير المسيطرة

 

 المجمـوع  حلوفات

  103,714,197   ¤ (3,540,379)   -   34,152,619    73,101,957  إيرادات تشغيلية

 (98,217,179)    3,540,379   -  (30,118,758)   (71,638,800)  تكاليف تشغيلية

 5,497,018   -  -  4,033,861   1,463,157  مجمل الربح

 6,733,910   (4,012,324)  686,024  2,304,596   7,755,614  نتائج القطاع

 205,987,000   (46,287,456)  -  46,660,283   205,614,173  مجموع موجودات القطاع

 161,722,131   (12,937,448)  -  35,785,457   138,874,122  مجموع مطلوبات القطاع

 
 2020 سبتمبر 30المنتهية في للتسعة أشهر  

 

 دولة 

  الكويت

 دول 

  الخليج

 الحصص 

 غير المسيطرة

 

 المجمـوع  حلوفات

 132,364,982   (8,825,098)  -  73,919,879   67,270,201  إيرادات تشغيلية

 (132,412,523)  10,341,901   -  (69,583,326)  (73,171,098) تكاليف تشغيلية

 (47,541)  1,516,803   -  4,336,553   (5,900,897) مجمل )الخسارة( الربح 

 (6,077,162)  -  801,413  2,563,741   (9,442,316) نتائج القطاع

 251,811,704   (46,585,365)  -  68,297,785   230,099,284  القطاعمجموع موجودات 

 209,974,974   (16,083,883)  -  58,449,863   167,608,994  مجموع مطلوبات القطاع
 

 
 التزامات ومطالبات محتملة -20

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

 
 سبتمبر 30

2021  

 ديسمبر  31
2020 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2020 

 11,921,847  8,768,112  4,230,004 اعتمادات مستندي 
 135,432,057  132,702,592  145,009,316 كفاالت إنجاز

 44,629,831  39,823,954  26,685,726 كفاالت دفعات مقدمة
 11,875,201  10,173,602  16,756,514 مناقصات كفاالت

 56,807,813  69,724,054  75,119,641 كفاالت محجوز ضمان
 11,373,841  9,718,139  7,826,400 كفاالت أخرى

 275,627,601  270,910,453  272,040,590 

 
د المجموعاة، والالي لايس المجموعة ضاد الغيار ومان الغيار ضا توجد لدى المجموعة مطالبات قضائية تتمثل في قضايا مرفوعة من (ب)

لمجموعة، فإن  لان يكاون لهاله إدارة اتقدير النتائج التي سوف تترتب عليها إلى أن يتم البت فيها من قبل القضاء. وفي رأي  باإلمكان
 مطالبااتوعليا ، لام تقام المجموعاة بقياد  للمجموعاة المجمعاة المكثفاةالمطالبات تةثير سلبي مادي علاى المعلوماات المالياة المرحلياة 

 المكثف. المجمع كافية عنها كما في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي أرصدةإضافية عن هله القضايا نيرا لوجود 
 

 قياس القيمة العادلة -21
المالية بالقيمة والموجودات  الخسائرأو بالقيمة العادلة من خالل األرباح  كالموجودات الماليةتقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية 

 في تاريخ نهاية الفترة المالية. العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 

من خالل عملية تجارية بحتة بين أطراف السوق  االلتزاممن بيع األصل أو الممكن دفع  لسداد  استالم تمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن 
 قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالية:كما في تاريخ القياس. يعتمد 

  االلتزاممن خالل السوق الرئيسي لألصل أو. 

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

 
المجمعة المرحلية  المالية المعلوماتيتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في 

 إلى أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة ككل كما يلي: استنادامن خالل مستوى قياس متسلسل  المكثفة

 عار السوق النشط المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمطلوبات المتماثلة.المستوى األول: ويشمل أس 

  المستوى الثاني: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة متاحا إما بشكل

 مباشر أو غير مباشر.

 قل مستوى مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.المستوى الثالا: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أ 
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 :2021 سبتمبر 30كما في  المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة موجوداتإن الجدول التالي يبين 

 

  المجموع

 المستوى

 الثالا

 المستوى 

  الثاني

 المستوى

  األول

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة  -  -  534,068  534,068

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 3,312,903  62,063  -  3,374,966

3,909,034  534,068  62,063  3,312,903  

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

 

  المجموع
 المستوى
 الثالا

 المستوى 
  الثاني

 المستوى
  األول

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -  -  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 سبتمبر 30المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في  موجوداتإن الجدول التالي يبين 

 

  المجموع
 المستوى
 الثالا

 المستوى 
  الثاني

 المستوى
  األول

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -  -  557,703  557,703
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 2,773,408  62,009  -  2,835,417

3,393,120  557,703  62,009  2,773,408  

 
 تم إدرا  العقارات االستثمارية ضمن مستوى القياس الثالا.

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

 
وبات يتم تقدير القيمة العادلة للمطلوبات المالية بخصم فترات االستحقاق التعاقدية المتبقية بسعر الفائدة الحالي في السوق المتاحة للمطل

 المالية المماثلة.
 

البنكية قصيرة األجل  القروضإن القيم العادلة للنقد والودائع البنكية قصيرة األجل، اللمم التجارية المدينة، اللمم التجارية الدائنة، 
 والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب قيمهم الدفترية بشكل كبير نيرا  لقصر فترة استحقاق هله األدوات المالية.

 
 يتم تقدير القيمة العادلة لألدوات غير المسعرة، القروض وإلتزامات عقود اإليجار والمطلوبات المالية األخرى باإلضافة إلى المطلوبات

األخرى عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام المعدالت المتاحة حاليا  للديون بشروط مماثلة، مخاطر  المتداولةالمالية غير 
 االئتمان وآجال االستحقاق المتبقية.

 
 (19المستجد )كوفيد  األثر المترتب على وباء فيروس كورونا -22

ال تزال العديد من القطاعات االقتصادية وقطاعات األعمال تواج  اضطرابات  COVID - 19 سنة من يهور جائحة أكثر من بعد
 .وعوامل عدم تيقن نتيجة الجائحة وأيضا  بسبب اإلجراءات التي اتخلتها الحكومات الحتواء انتشار الفيروس

 
فيف من المخاطر الناتجة عن للك. إن إدارة ال تزال المجموعة تتةثر من تداعيات تفشي الفيروس وتواصل اإلدارة جهودها في التخ

( حول البيانات 38مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة إلى جانب تطبيق التقديرات واألحكام الهامة مبينة بالتفصيل في اإليضاح رقم )
 .ة إدارة المخاطر، ولم تحدا أي تغيرات جوهرية في عملي2020ديسمبر  31المالية المجمعة السنوية المدققة للمجموعة كما في 

 
كما أجرت المجموعة تقييما  حول قدرتها على االستمرار كمنشةة مستمرة في يل اليروف االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة 
حول المخاطر وحاالت عدم التةكد المستقبلية وللك إلعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. رغم 

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

 ت هله المعلومات المالية المرحلية المجمعة بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية.ونتيجة لللك، فقد أعد




