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   المجمعة المكثفة  المالیـة المرحلیـة المعلومات
 2022 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 

 (غیر مدققة) 
 عمـ
 المراجعة تقریر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المحتویات 

 
 
 
 
 
 
 

 
 المجمعة المكثفة عن المعلومات المالیة المرحلیةالمراجعة تقریر 

 
 

 صفحة 
 2 (غیر مدقق) المجمع المكثف  المرحلي المركز المالي بیان 

 3 (غیر مدقق) المجمع المكثف  بیان األرباح أو الخسائر المرحلي 
 4 (غیر مدقق) المجمع المكثف بیان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي 

 5 (غیر مدقق) المجمع المكثف   المرحلي الملكیة بیان التغیرات في حقوق 
 6 (غیر مدقق) المجمع المكثف  المرحلي بیان التدفقات النقدیة

  
 14 – 7 (غیر مدققة)  المجمعة المكثفة المرحلیة المالیةالمعلومات إیضاحات حول  

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   المجمعة المكثفة  عن المعلومات المالیة المرحلیةالمراجعة  تقریر 
 
 

 المحترمینأعضاء مجلس اإلدارة السادة إلى 
 ) عامةش.م.ك. ( –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 

 دولة الكویت
 

 مقدمة
ــتركة للمقاوالت  المجمع المكثف   المرحليالمركز المالي  بیان لقد راجعنا  ــركة المجموعة المشـ ــركة األم"   )عامةش.م.ك. (  -المرفق لشـ "الشـ

ــركاتھا التابعة ــبتمبر   30ي  كما ف  "المجموعة" وش ــائروكذلك    2022س ــائر  و  بیانات األرباح أو الخس ــامل اآلخراألرباح أو الخس  والدخل الش
، وبیانات التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة المرحلیة المنتھیة آنذاكأشـــھر    تســـعةالالثالثة أشـــھر و لفترة المجمعة المكثفةالمرحلیة  

لمعیار المحاســبة   وفقا  المجمعة المكثفة. إن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة المرحلیة  أشــھر المنتھیة آنذاك  تســعةالمجمعة المكثفة لفترة ال
ھذه المعلومات المالیة اســـتنتاج حول  " من مســـؤولیة إدارة الشـــركة األم. إن مســـؤولیتنا ھي التعبیر عن "التقریر المالي المرحلي  34لي  الدو

 .مراجعتنا ىعل     ً بناء   المجمعة المكثفةالمرحلیة 
 

 نطاق المراجعة
". إن للمنشـأة"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل المدقق المسـتقل    2410                     ً                                    لقد تمت مراجعتنا وفقا  للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم  

عن المعلومات المالیة   المســــؤولینللموظفین اســــتفســــارات  توجیھ    على  تشــــتمل مبدئیا  المجمعة المكثفة  مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة
ھو مطبق في عملـیة الـتدقیق وفـقا  مـماوالمـحاســــبـیة وتطبیق اإلجراءات التحلیلـیة وإجراءات المراجـعة األخرى. إن نـطاق المراجـعة الفعلـیة أقل  

ـحداث الـھاـمة التي من الممكن تـحدـیدـھا خالل أنـنا على علم بـكاـفة األـب  الحصــــول على ـتأكـیدلمـعاییر الـتدقیق اـلدولـیة وھي ـبالـتالي ال تمكنـنا من  
 .یا یتعلق بالتدقیقعملیة التدقیق، وبناء علیھ فإننا ال نبدي رأ

 
 االستنتاج

ــتنادا  إلى مراجعتنا، لم یصــل إلى علمنا ما یجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة المرحلیة من  عادلة،المرفقة لم تعد بصــورة   المجمعة المكثفة         ً                                                                               اس
 . 34ا لمعیار المحاسبة الدولي رقم وفق المادیة،جمیع النواحي 

 
 المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى حول تقریر

وحسب    ،متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة األم  المجمعة المكثفةمراجعتنا، فإن المعلومات المالیة المرحلیة   على      ً بناء  وذلك،    إلىباإلضافة  
 أیة مخالفات ألحكام قانون الشـركات  ،2022  سـبتمبر  30المنتھیة في  أشـھر   التسـعةخالل فترة    یرد إلى علمنالم ، إلیھ علمنا واعتقادنا  وردما 

 فيللشـركة األم على وجھ یؤثر مادیا   النظام األسـاسـي  وأأو لعقد التأسـیس   والتعدیالت الالحقة علیھما التنفیذیة  تھالئحو، 2016لسـنة    1رقم  
 أو نتائج أعمالھا.األم  للشركةالمركز المالي 

 
رقم   للقانون  مادیة  مخالفات  أیة  علمنا  إلى  یرد  لم  مراجعتنا  المالیة    2010لسنة    7كذلك، خالل  األوراق  وتنظیم  المال  أسواق  ھیئة  بشأن 

                                   ً  على وجھ كان من الممكن أن یؤثر مادیا     2022  سبتمبر  30أشھر المنتھیة في    التسعةوالتعدیالت الالحقة علیھ والئحتھ التنفیذیة خالل فترة  
 في المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالھا.

 
 
 
 

 دولة الكویت
 2022 نوفمبر 9

 د. شعیب عبدهللا شعیب  
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

RSM  البزیع وشركاھم 
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 وشركاتھا التابعة )عامةش.م.ك. ( –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 (غیر مدقق)المجمع المكثف  بیان األرباح أو الخسائر المرحلي

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 
 الكویتي)الدینار ب (جمیع المبالغ 

 
 سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  للتسعة  سبتمبر  30للثالثة أشھر المنتھیة في    
 2021  2022  2021  2022  إیضاحات 

          
  103,714,197   110,096,459   35,200,991   37,450,671   إیرادات تشغیلیة 
 )98,217,179(  )98,273,902(  )32,359,280(  )32,662,194(   تكالیف تشغیلیة

 5,497,018   11,822,557  2,841,711   4,788,477  14 مجمل الربح  

 مصاریف عمومیة وإداریة  
  )1,783,924(  )1,869,878(  )5,158,564(  )5,364,015( 

 (82,961)   -  )15,250(  -   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 (172,210)   )151,054(  ¤ )60,951(  )39,262(  ¤  متقادم وبطيء الحركة مخصص مخزون 

 )290,228(  )206,559(  )101,044(  )71,712(   استھالك وإطفاء 
 )412,396(  6,306,380  794,588   2,893,579   التشغیل  ) خسارة( ربح    

  ممتلكات وعقارات ومعدات   بیع(خسارة) ربح 
 

39,419  )4,446(  324,616   104,999 
 3,600,000   -  3,600,000   -   ربح بیع حق انتفاع

 551,440   447,823  3,217   )75,463(   استثمارات  أرباح  (خسائر) صافي
 3,884,304   493,586  644,726   154,552  15 إیرادات أخرى 

 )814,887(  )798,760(  )155,694(  )269,797(   مصاریف تمویلیة
 )28,049(  )42,545(  )8,545(  )9,760(   مصاریف زكاة وصدقات 

ربح الفترة قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعم  
 وحصة الزكاة العمالة الوطنیة

  
 2,732,530   4,873,846  6,731,100   6,885,411 

 (31,207)   )24,521(  (30,068)   )10,444(   حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  
 (105,067)   )165,053(  (73,050)   )69,760(   ضریبة دعم العمالة الوطنیة 

 (15,227)   )44,645(  (15,227)   )19,662(   حصة الزكاة
 6,733,910   6,496,881  4,755,501   2,632,664   ربح الفترة 

          
          الخاص بـ: 

  6,047,886   5,651,073   4,454,998   2,263,215  ¤  مساھمي الشركة األم  
  686,024   845,808   300,503   369,449   الحصص غیر المسیطرة 

   2,632,664   4,755,501  6,496,881   6,733,910 

  
 

  
 

 
  

 
 35.35  33.03  26.04  13.23  16 األساسیة الخاصة بمساھمي الشركة األمربحیة السھم 

 
ً  ) تشكل جزءا  22) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (  المجمعة المكثفة من المعلومات المالیة المرحلیة            
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 ) وشركاتھا التابعةعامةش.م.ك. ( –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 (غیر مدقق) المجمع المكثف   الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحليبیان األرباح أو 

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 
 الدینار الكویتي)ب (جمیع المبالغ  

 
 سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  للتسعة  سبتمبر  30للثالثة أشھر المنتھیة في   
  2022  2021  2022  2021 

 6,733,910   6,496,881  4,755,501   2,632,664  ربح الفترة 
 

 الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى): 
 

   
    

         بنود ممكن أن یعاد تصنیفھا الحقا إلى بیان األرباح أو الخسائر 
 )126,368(  366,701  15,130   79,846  فروقات ترجمة عمالت من العملیات األجنبیة 

 )126,368(  366,701  15,130   79,846  الدخل الشامل اآلخر (الخسارة الشاملة األخرى) للفترة 
 6,607,542   6,863,582  4,770,631   2,712,510  مجموع الدخل الشامل للفترة 

         
         الخاص بـ : 

 5,921,518   6,017,774  4,470,128   2,343,061  مساھمي الشركة األم  
 686,024   845,808   300,503   369,449  الحصص غیر المسیطرة 

  2,712,510   4,770,631  6,863,582   6,607,542 
 

ً  ) تشكل جزءا  22) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من (  المجمعة المكثفة من المعلومات المالیة المرحلیة            
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 وشركاتھا التابعة )عامةش.م.ك. ( –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 (غیر مدقق)المجمع المكثف  المرحلي الملكیةبیان التغیرات في حقوق 

 2022 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 
 الدینار الكویتي)ب (جمیع المبالغ 

 
     الخاصة بمساھمي الشركة األمحقوق الملكیة  

 

 
 

  رأس المال 

 
 

  أسھم خزانة 

 
 احتیاطي

  أسھم خزانة 

 
 احتیاطي
  إجباري 

 
احتیاطي 
 اختیاري

التغیرات   
التراكمیة في  
  القیمة العادلة 

احتیاطي 
 ترجمة 

  عمالت أجنبیة

 
 

  أرباح مرحلة 

 
 

  المجموع الجزئي
الحصص غیر 

  المسیطرة 
مجموع حقوق  

 الملكیة 
 47,894,589   1,241,126   46,653,463   18,199,835   ) 72,877(  ) 565,932(  1,817,340  9,095,483  1,266,488  ) 244,480(  17,157,606 2022ینایر  1الرصید في 

 6,863,582  845,808  6,017,774  5,651,073  366,701   -  -  -  -  -  - الدخل الشامل للفترة مجموع  
 ) 4,277,022(  -  ) 4,277,022(  ) 4,277,022(  -  -  -  -  -  -  - )17(إیضاح توزیعات أرباح نقدیة 

 ) 1,419,000(  ) 1,419,000(  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزیعات إلى الحصص غیر المسیطرة 
 49,062,149   667,934  48,394,215   19,573,886  293,824  ) 565,932(  1,817,340  9,095,483  1,266,488  ) 244,480(  17,157,606 2022 سبتمبر 30الرصید في 

                      
 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  2021ینایر  1الرصید في 

(الخسارة الشاملة) الدخل  مجموع 
 -  -  -  -  - الشامل للفترة 

 
-  )126,368(   6,047,886    5,921,518   686,024   6,607,542 

 )1,026,485(  -  )1,026,485(   )1,026,485(  -  -  -  -  -  -  - )17توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 
 )1,056,000(  )1,056,000(  -   -  -  -  -  -  -  -  - توزیعات إلى الحصص غیر المسیطرة 

 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  2021  سبتمبر 30الرصید في 
 

ً  ) تشكل جزءا  22) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من ( المجمعة المكثفة  من المعلومات المالیة المرحلیة            
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 وشركاتھا التابعة )عامةش.م.ك. ( –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 (غیر مدقق)المجمع المكثف  المرحلي بیان التدفقات النقدیة
 2022 سبتمبر 30للفترة المنتھیة في 

 الدینار الكویتي)ب (جمیع المبالغ 
 

 سبتمبر 30المنتھیة في أشھر   للتسعة  
 2022  2021 

    :التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 6,885,411  6,731,100  وحصة الزكاة  العمالة الوطنیة الفترة قبل حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي وضریبة دعمربح 

    التسویات: 
 82,961  - مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 4,288,963  3,460,684  استھالك وإطفاء 
 172,210  151,054  مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

 ) 104,999(  ) 324,616( بیع ممتلكات وعقارات ومعدات  ربح
 -  )11,500( أرباح بیع عقار استثماري 

 )3,600,000(  - ربح بیع حق انتفاع 
 ) 551,440(  ) 447,823( استثمارات  أرباحصافي 

 814,887  798,760  مصاریف تمویلیة  
 1,026,365  1,250,211  مخصص مكافأة نھایة الخدمة 

  11,607,870  9,014,358 
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 

 2,221,340  )5,914,746( مخزون
 2,398,050  ) 16,637,775( صافي موجودات / مطلوبات عقود 

 16,027,705  )3,509,531( مدینون وأرصدة مدینة أخرى وضمانات محتجزة على العقود 
 ) 13,950,974(  5,207,859  أخرى دائنون وأرصدة دائنة 

 15,710,479  )9,246,323( الناتجة من العملیات التشغیلیة (المستخدمة في) التدفقات النقدیة 
 -  ) 272,168( حصة ضریبة دعم العمالة الوطنیة المدفوعة

 -  )72,434( حصة الزكاة المدفوعة 
 ) 271,805(  ) 488,622( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة 

 ) 911,274(  ) 733,849( مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة 
 14,527,400  ) 10,813,396( الناتجة من األنشطة التشغیلیة (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة 

    
    :التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 )27,882(  )1,116,500( المدفوع لشراء عقارات استثماریة 
 -  1,588,501  المحصل من بیع عقار استثماري 

 )2,006,260(  )3,226,484( المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات 
 337,292  592,277  المحصل من بیع ممتلكات وعقارات ومعدات 

 3,600,000  - حق انتفاع بیع   المحصل من
 -  )3,000,000( ودائع ألجل 

 1,903,150  )5,162,206( األنشطة االستثماریة الناتجة من (المستخدمة في) صافي التدفقات النقدیة 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة:
 4,337,538  ) 678,268( قروض طویلة األجل 

 )4,993,795(  6,581  المدفوع اللتزامات عقود اإلیجار 
 )2,893,670(  ) 189,582( دائنو مرابحات  

 )4,094,244(  )4,683,357( قروض قصیرة األجل 
 )1,214,893(  5,740,981  بنوك دائنة 

 ) 814,887(  ) 798,760( مصاریف تمویلیة مدفوعة 
 )1,019,988(  )4,263,372( توزیعات نقدیة مدفوعة 

 )1,056,000(  )1,419,000( نقدیة مدفوعة للحصص غیر المسیطرة  توزیعات
 ) 11,749,939(  )6,284,777( صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة 

 4,680,611  ) 22,260,379( الزیادة في نقد ونقد معادل(النقص) صافي 
 32,426,843  43,874,860  نقد ونقد معادل في بدایة الفترة 

 37,107,454  21,614,481  )6 إیضاح الفترة (نقد ونقد معادل في نھایة 
 

ً  ) تشكل جزءا  22) إلى (1إن اإلیضاحات المرفقة من ( المجمعة المكثفة من المعلومات المالیة المرحلیة            



 ) وشركاتھا التابعةعامةش.م.ك. ( –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 (غیر مدققة) المكثفة إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة

 2022 سبتمبر 30
 الدینار الكویتي)ب (جمیع المبالغ 
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 تأسیس الشركة األم وأغراضھا -1

(والمعروفة سـابقا باسـم شـركة المجموعة المشـتركة للتجارة  "الشـركة األم"ش.م.ك. (عامة)    –إن شـركة المجموعة المشـتركة للمقاوالت  
ذ.م.م.)، ھي شركة مساھمة كویتیة عامة مسجلة في دولة الكویت. تم تأسیسھا بموجب عقد   - سلیمان خالد عبداللطیف الحمد  –والمقاوالت  
ة وآخرھا ما تم التأشــیر علیھ بالســجل التجاري بموجب  وتعدیالتھ الالحق 1965نوفمبر 15والمؤرخ في    4/ ب / جلد    215تأســیس رقم  

 .2020یولیو  22بتاریخ  14/7مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساھمة رقم 
 

 .2006ینایر  23تم إدراج الشركة األم في بورصة الكویت بتاریخ 
 

 إن األغراض الرئیسیة التي تأسست الشركة األم من أجلھا ھي كما یلي:
بأعمال المقاوالت العامة واألعمال المیكانیكیة وأعمال الھندسة الصحیة واألعمال اإلنشائیة من مباني وطرق وجسور وإدارتھا    القیام .1

 واإلشراف علیھا وما یتعلق بھا من خدمات أخرى. 
 صناعة وإنتاج واستیراد مواد البناء بمختلف أنواعھا (وذلك بعد موافقة الھیئة العامة للصناعة). .2
 .وتعبئة وتغلیف اإلسمنت ودراكیل الرمل والمواد السائبة المتعلقة بھاتجارة  .3
 .الخلط الخرساني الجاھز .4
 تصنیع وتنفیذ أعمال األصباغ والدیكورات الالزمة لتنفیذ األعمال المدنیة (وذلك بعد موافقة الھیئة العامة للصناعة).  .5
 إنتاج األسفلت.  .6
 الالزمة لتنفیذ أغراض الشركة األم. شراء واستیراد األجھزة والمستلزمات والمعدات .7
 تملك وسائل النقل الالزمة ألنشطة الشركة األم.  .8
 تمثیل الشركات والدخول في المناقصات المشابھة لھذه األغراض.  .9

 متخصصة. استغالل الفوائض المالیة المتوفرة لدى الشركة األم عن طریق استثمارھا في محافظ وصنادیق تدار من قبل شركات وجھات   .10
 

ركة األم أن تكون  ابق ذكرھا في دولة الكویت وفي الخارج بصـفة أصـیلة أو بالوكالة. ویجوز للـش رة األعمال الـس ركة األم مباـش ویكون للـش
لھا مصـلحة أو تشـترك بأي وجھ مع الھیئات التي تزاول أعماال شـبیھة بأعمالھا أو التي قد تعاونھا على تحقیق أغراضـھا في دولة الكویت  

 في الخارج، ولھا أن تنشئ أو تشارك أو تشتري ھذه الھیئات أو تلحقھا بھا. أو
 

 .2005سبتمبر  19بتاریخ  13595إن الشركة األم مقیدة في السجل التجاري تحت رقم 
 

  .، دولة الكویت13049الصفاة  - 4819، ص. ب. 284، مبنى 2إن العنوان المسجل للشركة األم ھو منطقة العارضیة، قطعة 
 

 .2022نوفمبر  9من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاریخ  المجمعة المكثفةتمت الموافقة على إصدار المعلومات المالیة المرحلیة 
 

  أسس العرض -2
د   دولي رقم (  أـعدتلـق ة اـل اســـــب ار المـح ا  لمعـی ة طبـق ة المكثـف ة المجمـع ة المرحلـی الـی ذه المعلوـمات الـم الي المرحلي". إن 34                                                   ً                              ـھ ) "التقریر الـم

انات الســیاســات المحاســبیة المســتخدمة في إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة المكثفة للفترة مماثلة لتلك المطبقة في إعداد البی 
 .2021دیسمبر  31جمعة السنویة للسنة المنتھیة في المالیة الم

 
                                                                  ً                   ال تتضمن جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لبیانات مالیة كاملة وفقا  للمعاییر الدولیة  المكثفة  إن المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة  

. ترى اإلدارة أنھ  2021دیسمبر    31علیھا بالمقارنة مع البیانات المالیة المجمعة للسنة المنتھیة في    االطالعللتقاریر المالیة، ویجب أن یتم  
ي االستحقاقات العادیة المتكررة والتي تعتبر ضروریة لعرض عادل. إن نتائج األعمال للفترة المالیة  قد تم إدراج جمیع التعدیالت المتمثلة ف 

دیسمبر    31                      ً                                                              ال تعتبر بالضرورة مؤشرا  عـن نتائج األعمال التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في    2022  سبتمبر  30المنتھیـة فـي  
2022 . 

 
 یة الجدیدة والمعدلة الجاریة التطبیقالمعاییر الدولیة للتقاریر المال

دیالت  أثیر. إن بعض التـع ة الـت ارـی ا وغیر ـج ــدارـھ دیالت أخرى تم إصـــ اییر أو تفســــیرات أو تـع ة بتطبیق مبكر ألي مـع لم تقم المجموـع
ة  2022والتفســــیرات األخرى تنطبق ألول مرة في   الـی ات الـم ادي على المعلوـم أثیر ـم ا أي ـت ة  ، ولكن لیس لـھ ة المجمـع ة المكثـف المرحلـی

 للمجموعة.
 

 عقارات استثماریة -3
  .مرھونة ألحد البنوك المحلیة مقابل قرض ألجلإن العقارات االستثماریة 

  



 ) وشركاتھا التابعةعامةش.م.ك. ( –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 (غیر مدققة) المكثفة إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة
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 مدینون وأرصدة مدینة أخرى -4

 
 سبتمبر  30

2022  

 دیسمبر   31
2021 
  (مدققة) 

 سبتمبر 30
2021 

 15,257,791   21,952,421  25,202,932 وزارات وھیئات حكومیة
 2,675,501   5,521,399  3,012,694 شركات ومؤسسات

 12,695,928   12,732,501  12,871,434 مدینون تجاریون
 514,678  808,067  773,966 مدینون آخرون

 31,143,898  41,014,388  41,861,026 مجموع المدینون
 ) 4,318,896(  )4,517,159(  ) 4,517,159( مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 26,825,002  36,497,229  37,343,867 صافي المدینین
      

 13,663,647  7,024,685  7,146,379 ضمانات محتجزة على العقود
 ) 1,862,077(  )1,862,077(  ) 1,862,077( مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 11,801,570  5,162,608  5,284,302 العقودصافي ضمانات محتجزة على 
      

 36,191,022  38,872,911  40,769,256 دفعات مقدمة عن أعمال عقود
 5,668,998  6,161,213  4,465,715 مصاریف مدفوعة مقدما

 1,831,306  2,286,015  2,715,030 موظفون مدینون
 2,972,759  2,653,145  2,860,238 تأمینات مستردة

 620,426  637,485  469,642 دفعة مقدمة عن تأسیس شركات
 1,219,603  2,215,215  1,045,793 )18مستحق من أطراف ذات صلة (إیضاح 

 ) 1,190,177(  )1,106,085(  ) 1,106,085( مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 93,847,758  93,379,736  85,940,509 

      الجزء غیر المتداول:   –العقود  ضمانات محتجزة على  
 18,342,680  15,061,348  18,102,857 ضمانات محتجزة على العقود

 ) 33,381(  )33,381(  ) 33,381( مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
 18,069,476  15,027,967  18,309,299 

  
 ودائع ألجل -5

 یوم.  180% سنویا، وتستحق ھذه الودائع تعاقدیا بمعدل 3.8بلغ معدل الفائدة الفعلي على الودائع األجل 
 

 نقد ونقد معادل -6

 سبتمبر  30 
2022  

 دیسمبر   31
2021 
  (مدققة) 

 سبتمبر 30
2021 

 29,767,719  33,347,356  16,215,859 نقد في الصندوق ولدى البنوك
 7,339,735  10,527,504  5,398,622 ودائع قصیرة األجل

 21,614,481  43,874,860  37,107,454 
 

%  1 –  2021دیســمبر   31(ســنویا   %2.75% إلى  1.75من   األجلبنكیة قصــیرة  ال  ودائعالعلى   الســنوي معدل الفائدة الفعلي  تراوحی 
  یوم من تاریخ إیداعھا. 90 بمعدل أقل منھذه الودائع وتستحق  %)2.75% إلى 1.25 – 2021 سبتمبر 30 ،%2.75إلى 

 
 رأس المال -7

  17,157,606  –   2021دیسمبر    31دینار كویتي (  17,157,606یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ  
كویتي،   على    17,157,606  –  2021  سبتمبر  30دینار  موزعا  كویتي)    –   2021دیسمبر    31(سھم    171,576,061دینار 

    فلس كویتي للسھم الواحد.  100اسمیة  سھم) بقیمة 171,576,061 –  2021 سبتمبر 30سھم،  171,576,061



 ) وشركاتھا التابعةعامةش.م.ك. ( –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 (غیر مدققة) المكثفة إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة
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 خزانةأسھم  -8

 
 سبتمبر  30

2022  

 دیسمبر   31
2021 
  (مدققة) 

 سبتمبر 30
2021 

 495,168  495,168  495,168 عدد أسھم الخزانة (سھم)
 0.289%  0.289%  % 0.289 المصدرة (%)النسبة إلى األسھم 

 182,717  175,289  197,572 القیمة السوقیة (دینار كویتي)
 244,480  244,480  244,480 التكلفة (دینار كویتي)

 
بما یساوي رصید أسھم الخزانة كما في تاریخ   االحتیاطیات، قامت إدارة الشركة األم بتجمید جزء من ات ھیئة أسواق المال على قرار     ً بناء  

 ن ھذا الرصید غیر قابل للتوزیع طوال فترة احتفاظ الشركة األم بأسھم الخزانة. . إالمجمعة المكثفةالمعلومات المالیة المرحلیة 
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى -9

 
 سبتمبر  30

2022  

 دیسمبر   31
2021 
  (مدققة) 

 سبتمبر 30
2021 

 13,132,174  13,905,975  11,609,471 مقدمة على عقوددفعات 
 11,075,422  13,087,059  11,195,987 (أ) موردون

 46,976,729  46,875,863  50,808,598 مصاریف مستحقة
 9,875,899  12,117,254  14,374,539 (أ) مقاولون

 25,967,196  25,590,148  27,800,787 ضمانات محتجزة للغیر
 2,353,516  2,353,516  2,353,516 مخصص غرامات

 920,439  840,943  805,266 دائنون آخرون
 77,989  105,677  130,198 حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي المستحقة

 105,067  272,979  165,053 ضریبة دعم العمالة الوطنیة المستحقة
 15,227  73,222  44,645 حصة الزكاة المستحقة

 64,171  552,793  64,171 ) 18(إیضاح    مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة
 417,039  615,955  1,281,306 )18مستحق إلى أطراف ذات صلة (إیضاح 

 27,724  25,642  39,292 توزیعات مستحقة للمساھمین
 120,672,829  116,417,026  111,008,592 

 
 والتي تتمثل في:

 
 سبتمبر  30

2022  

 دیسمبر   31
2021 
  (مدققة) 

 سبتمبر 30
2021 

 25,913,008  28,345,346  27,856,111 الجزء غیر المتداول 
 85,095,584  88,071,680  92,816,718 الجزء المتداول 

 120,672,829  116,417,026  111,008,592 
 

 یوم. 90فوائد ویتم سدادھا خالل متوسط فترة  أیة ال تتحمل الموردین والمقاولین إن أرصدة )أ
 
 إن القیم الدفتریة ألرصدة الدائنین واألرصدة الدائنة األخرى تقارب بحد كبیر لقیمھم العادلة. ) ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ) وشركاتھا التابعةعامةش.م.ك. ( –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 (غیر مدققة) المكثفة إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة
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 األجل ةض طویلوقر -10

 یلي:تتلخص القروض طویلة األجل فیما 
  

  الجزء المتداول 
الجزء غیر  

  المتداول 
 

 المجموع 
قرض من بنك محلي مضمون برھن أصول محفظتین استثماریتین ویسدد   

، ویحمل القرض فائدة سنویة بمعدل  2022دیسمبر    20على دفعة واحدة في  
 2,500,000  -  2,500,000 المركزي.% فوق سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكویت  1

في    ویستحق  العامل  المال  رأس  لتمویل  محلي  بنك  من    مارس   31قرض 
% فوق سعر الخصم المحدد  2، ویحمل القرض فائدة سنویة بمعدل  2024

 - من قبل بنك الكویت المركزي.

 

5,000,000  5,000,000 
أقساط    على  ویسدد  ومعدات  ممتلكات  شراء  لتمویل  محلي  بنك  من  قرض 

ویحمل القرض فائدة    ، 2023سبتمبر    15حتى  سنوات    5نصف سنویة لمدة  
 420,000 %. 3.5سنویة بمعدل ثابت  

 

-  420,000 

  ى یسدد عل)،  3(إیضاح    مقابل رھن عقارات استثماریة   قرض من بنك محلى  
القسط األول بتاریخ   حتى    2022سبتمبر    30أقساط ربع سنویة ویستحق 

% فوق سعر الخصم  1.25ویحمل فائدة سنویة بمعدل    2028یونیو    30
 680,000 . المركزيالمحدد من قبل بنك الكویت 

 

4,500,000  5,180,000 
لتمویل شراء أالت ومعدات للمجموعة مقابل رھن    خلیجيقرض من بنك   
  3الت ومعدات من إحدى الفروع الخارجیة ویسدد على أقساط شھریة لمدة  آ

 943 %. 4ویتحمل فائدة سنویة  2022سنوات تنتھى خالل 

 

-  943 

لتمویل شراء أالت ومعدات للمجموعة مقابل رھن    خلیجيقرض من بنك   
سنویة  آ أقساط ربع  الخارجیة ویسدد على  الفروع  إحدى  الت ومعدات من 

وینتھى خالل    2022مارس    29بتاریخ    األولسنوات یستحق القسط    3لمدة  
 123,244 %. 3ویتحمل فائدة سنویة  2024

 

155,233  278,477 
 13,379,420  9,655,233  3,724,187 2022 سبتمبر 30الرصید كما في 
 14,057,688  10,672,270  3,385,418 (مدققة) 2021دیسمبر  31الرصید كما في 
 13,817,001  10,770,000  3,047,001 2021سبتمبر 30الرصید كما في 

  
 مقومة بالعمالت التالیة:إن األرصدة الدفتریة للقروض طویلة األجل للمجموعة 

 
 سبتمبر  30

2022  

 دیسمبر   31
2021 
  (مدققة) 

 سبتمبر 30
2021 

 13,806,000   13,686,000  13,100,000 دینار كویتي
 11,001   371,688  279,420 درھم إماراتي

 13,379,420  14,057,688   13,817,001 
  

 دائنو مرابحات -11
 

 سبتمبر  30
2022  

 دیسمبر   31
2021 
  (مدققة) 

 سبتمبر 30
2021 

 1,909,397   1,864,013   1,674,031  إجمالي المرابحات 
 ) 16,344(  ) 15,587(  ) 15,187( یطرح: تكالیف تمویلیة مستقبلیة غیر مطفأة

 1,893,053   1,848,426   1,658,844  القیمة الحالیة للمرابحات
  

 قروض قصیرة األجل -12
باستقطاع  الإن   البنوك عن عقود مقاوالت، على أن تسدد  تمثل دفعات مقدمة من  إلى  10قروض قصیرة األجل  المبالـغ  %20  % من 

  ، %5% إلى  3 من  –   2021دیسمبر   31(  % 4.5% إلى  3.5  من تتحمل القروض فائـدة سنویة تتراوح    ، منجزةالعمال  األالمستلمة من  
القروض قصیرة األجل والتسھیالت االئتمانیة مضمونة برھن حوالة حق على إیرادات  إن  .)% 4.75% إلى  3من  – 2021سبتمبر 30

 . العقود
 

 بنوك دائنة -13
البنوك الدائنة تخص الشركة األم والشركات التابعة وھي مضمونة   إن  تتمثل البنوك الدائنة في تسھیالت سحب على المكشوف وأوراق دفع. 

 العقود. برھن حوالة حق على إیرادات 
  



 ) وشركاتھا التابعةعامةش.م.ك. ( –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 (غیر مدققة) المكثفة إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة
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  %،2.5% إلى  1من  –  2021دیسـمبر   31(%  2.5% إلى 1.5 تتراوح منسـحب على المكشـوف تتحمل فائدة سـنویة  الإن تسـھیالت  

 سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكویت المركزي وتستحق عند الطلب. فوق )%2.5% إلى 1من  – 2021سبتمبر 30
 

فوق ســعر الخصــم المعلن من   ،)%2  – 2021 ســبتمبر  30%،  2 –  2021دیســمبر   31(  %1.5ســنویة  تتحمل فائدة إن أوراق الدفع  
 .یوم 180وتستحق خالل  قبل بنك الكویت المركزي

 
 الربح  مجمل -14

  
 

 2022  سبتمبر 30للثالثة أشھر المنتھیة في 

 أشھر المنتھیة   للثالثة 
   سبتمبر  30في 

2021 
  

 
 مشاریع

 سیـارات 
 وكـراج
 ومعـدات

  األسفلتمصنعي  
والخالطات  
 المركزیة 

 استبعادات ما 
 بین األقسـام
 الداخلیـة

  
 

 المجمـوع

  
 

 المجمـوع
 35,200,991    37,450,671   )2,438,926(   2,011,100    362,492    37,516,005  إیرادات تشغیلیة 
 ) 32,359,280(  (32,662,194)   2,438,926  (1,585,947)   (119,913)   (33,395,260)  تكالیف تشغیلیة 

 2,841,711    4,788,477   -   425,153    242,579    4,120,745  مجمل الربح 
 

  
 

 2022 سبتمبر  30المنتھیة في أشھر  للتسعة

  المنتھیةأشھر   للتسعة 
   سبتمبر  30في 

2021 
  

 
 مشاریع

 سیـارات 
 وكـراج
 ومعـدات

  األسفلتمصنعي  
والخالطات  
 المركزیة 

 استبعادات ما 
 بین األقسـام
 الداخلیـة

  
 

 المجمـوع

  
 

 المجمـوع
 103,714,197   110,096,459  )5,649,492(  5,385,646  972,839  109,387,466 إیرادات تشغیلیة 
 ) 98,217,179(  ) 98,273,902(  5,649,492  )4,403,319(  )2,185,859(  ) 97,334,216( تكالیف تشغیلیة 

 5,497,018   11,822,557  -  982,327  )1,213,020(  12,053,250 (الخسارة) مجمل الربح 
 

 إیرادات أخرى -15
ابقة  تتضـمن اإلیرادات األخرى للفترة بتمبر   30المنتھیة في    الـس دینار كویتي یتمثل في المحصـل من تـسویة    2,146,327مبلغ  2021ـس

 .دعاوى قضائیة ناتجة عن تعویضات متعلقة بمشاریع منتھیة
 

 األساسیة الخاصة بمساھمي الشركة األم السھمربحیة  -16
ً لیس ھناك أسـھم عادیة مخففة متوقع إصـدارھا، إن المعلومات الضـروریة الحتسـاب ربحیة السـھم األسـاسـیة بناء   على ربح الفترة الخاص                                                                                                

   یلي:بمساھمي الشركة األم والمتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة كما 
 سبتمبر  30أشھر المنتھیة في  للتسعة  سبتمبر 30ة في للثالثة أشھر المنتھی  
 2022  2021  2022  2021 

 6,047,886  5,651,073  4,454,998   2,263,215 الشركة األم   ربح الفترة الخاص بمساھمي
         

 أسھم  أسھم   أسھم  أسھم  : عدد األسھم القائمة
 171,576,061  171,576,061  171,576,061   171,576,061 الفترة عدد األسھم المصدرة في بدایة 

 ) 495,168(  ) 495,168(  ) 495,168(  ) 495,168( یطرح: المتوسط المرجح لعدد أسھم الخزانة 
 171,080,893  171,080,893    171,080,893   171,080,893 المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

 
 فلس   فلس 

 
 فلس   فلس 

ربحیة السھم األساسیة الخاصة بمساھمي 
 26.04  13.23 الشركة األم 

 
33.03  35.35 

 
 العامةالجمعیة  -17

ـسمیة، بواقع  % من القیمة اال25على توزیع أرباح نقدیة بنـسبة   2022مایو   17وافقت الجمعیة العامة لمـساھمي الـشركة األم المنعقدة في  
 كویتيدینار   488,622بمبلغ  دینار كویتي، وتوزیع مكافأة ألعضــــاء مجلس اإلدارة    4,277,022فلس للســــھم أي بقیـمة إجـمالیة    25

 .2021دیسمبر  31السنة المنتھیة في عن وعدم توزیع أسھم منحة 
 

ركة األم المنعقدة في   اھمي الـش بة على   2021مایو   6وافقت الجمعیة العامة لمـس میة، بواقع  % من القیمة اال6توزیع أرباح نقدیة بنـس  6ـس
، وعدم توزیع أسـھم منحة وعدم توزیع مكافأة ألعضـاء مجلس اإلدارة عن السـنة دینار كویتي  1,026,485أي بقیمة إجمالیة   فلس للسـھم

  .2020دیسمبر  31المنتھیة في 
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 فصاحات المتعلقة باألطراف ذات الصلةإلا -18

، ـشركات تحت ـسیطرة  أفراد اإلدارة العلیادارة،  ، أعـضاء مجلس اإلـساھمینالمالمجموعة بمعامالت متنوعة مع أطراف ذات ـصلة كقامت  
ــتركة ــروط الدفع المتعلقة بھذه المعامالت یتم الموافقة علیھا من قبل إدارة   مشـ ــعار وشـ ــلة األخرى. إن األسـ وبعض األطراف ذات الصـ

 :تمت مع أطراف ذات صلة ھي كما یلي التيالت مالمجموعة. إن األرصدة والمعا
 

 :المكثف المجمع بیان المركز المالي المرحلياألرصدة المتضمنة في 
 

شركات  
  المحاصة 

 ذات  أطراف 
 أخرى  صلة

 
 سبتمبر  30

2022  

 دیسمبر   31
2021 
  (مدققة)

 سبتمبر  30
2021 

 1,219,603  2,215,215  1,045,793  808,013  237,780  )4مدینون وأرصدة مدینة أخرى (إیضاح  

 481,210  1,168,748  1,345,477  463,671  881,806 )9دائنون وأرصدة دائنة أخرى (إیضاح   
 

 المعامالت المتضمنة في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف:
 

 :مزایا اإلدارة العلیا
 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في   للتسعة  سبتمبر  30للثالثة أشھر المنتھیة في  
 2022  2021  2022  2021 

 749,443  807,029  258,563  275,980 األجل رواتب ومزایا قصیرة 
 29,312  31,156  9,686  10,470 مكافأة نھایة الخدمة 

 286,450  268,249  838,185  778,755 
  

 معلومات القطاعات -19
إن المجموعة مقسـمة إلى أقسـام تشـغیلیة إلدارة أنشـطتھا المختلفة. وتمارس المجموعة نشـاطھا بشـكل رئیسـي في دولة الكویت وخارجھا.  

ع  التالیة حسب الموق الجغرافیة  وألغراض بیان تحلیل القطاعات الرئیسیة، قامت إدارة المجموعة بتصنیف أنشطة المجموعة إلى القطاعات  
  الجغرافي لعمالء وموجودات كل قطاع على حدة:

 دولة الكویت.  
 . مجلس التعاون الخلیجيدول  

 
 2022 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في  للتسعة 

 
 دولة 
  الكویـت 

 دول  
  الخلیج

 الحصص  
 غیر المسیطرة 

 
 المجمـوع  حذوفات

 110,096,459   ) 5,649,492(  -  26,361,504    89,384,446   إیرادات تشغیلیة 
 ) 98,273,902(  5,649,492  -  ) 23,272,993(  ) 80,650,401( تكالیف تشغیلیة

 11,822,557  -  -  3,088,511    8,734,045   مجمل الربح 
 6,496,881  ) 3,161,490(  845,808  1,357,836  7,454,727   نتائج القطاع 

 213,908,257  ) 50,960,593(  -  40,072,909  224,795,941   مجموع موجودات القطاع 
 164,846,108  ) 14,322,326(  -  26,704,228  152,464,206   مجموع مطلوبات القطاع 

 
 2021 سبتمبر 30أشھر المنتھیة في   للتسعة 

 
 دولة 
  الكویـت 

 دول  
  الخلیج

 الحصص  
 غیر المسیطرة 

 
 المجمـوع  حذوفات

  103,714,197    (3,540,379)   -   34,152,619    73,101,957  إیرادات تشغیلیة 
 ) 98,217,179(   3,540,379   -  (30,118,758)   (71,638,800)  تكالیف تشغیلیة

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

 
  



 ) وشركاتھا التابعةعامةش.م.ك. ( –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 (غیر مدققة) المكثفة إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المجمعة

 2022 سبتمبر 30
 الدینار الكویتي)ب (جمیع المبالغ 

13 

 
 التزامات ومطالبات محتملة -20

  یلي:محتملة تتمثل فیما  التزاماتالمجمع المكثف  يالمرحل الماليالمركز  بیان بتاریخالمجموعة یوجد على  )أ
 

 
 سبتمبر  30

2022  

 دیسمبر   31
2021 
  (مدققة) 

 سبتمبر 30
2021 

 4,230,004  8,768,112  19,233,958 اعتمادات مستندیھ
 145,009,316  132,702,592  142,651,745 كفاالت إنجاز

 26,685,726  39,823,954  22,572,879 كفاالت دفعات مقدمة
 16,756,514  10,173,602  23,754,028 كفاالت مناقصات

 75,119,641  69,724,054  64,592,001 كفاالت محجوز ضمان
 7,826,400  9,718,139  8,651,342 كفاالت أخرى

 281,455,953  270,910,453  275,627,601 
 
د المجموعة، والذي لیس المجموعة ضــد الغیر ومن الغیر ضــ مطالبات قضــائیة تتمثل في قضــایا مرفوعة منتوجد لدى المجموعة   ) ب

ــاء. وفي رأي   باإلمكان ــوف تترتب علیھا إلى أن یتم البت فیھا من قبل القضـ لمجموعة، فإنھ لن یكون لھذه إدارة اتقدیر النتائج التي سـ
ة المـطالـبات ـتأثیر ســــلبي ـمادي على المعلوـمات الـم ة المرحلـی ةالـی ة المكثـف د    للمجموـعة  المجمـع ھ، لم تقم المجموـعة بقـی   مـطالـباتوعلـی

 المكثف. المجمع كافیة عنھا كما في تاریخ بیان المركز المالي المرحلي أرصدةإضافیة عن ھذه القضایا نظرا لوجود 
 

 قیاس القیمة العادلة -21
الموجودات المالیة   بقیاس  المجموعة  المالیةتقوم  الخسائربالقیمة العادلة من خالل األرباح    كالموجودات  بالقیمة  والموجودات    أو  المالیة 

 في تاریخ نھایة الفترة المالیة.  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
من خالل عملیة تجاریة بحتة بین أطراف السوق    االلتزاممن بیع األصل أو الممكن دفعھ لسداد    استالمھتمثل القیمة العادلة المبلغ الممكن  

 كما في تاریخ القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على فرضیة إتمام عملیة بیع األصل أو سداد االلتزام بإحدى الطرق التالیة: 
  االلتزامق الرئیسي لألصل أو من خالل السو . 
  في حال عدم وجود سوق رئیسي.   االلتزاممن خالل أكثر األسواق ربحیة لألصل أو 
 

  المجمعة المكثفة المرحلیة  المالیة  المعلومات یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا أو اإلفصاح عنھا بالقیمة العادلة في 
 إلى أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة ككل كما یلي:  استنادامن خالل مستوى قیاس متسلسل 

  .المستوى األول: ویشمل أسعار السوق النشط المعلنة (غیر المعدلة) للموجودات والمطلوبات المتماثلة 
   مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة متاحا إما بشكل مباشر  المستوى الثاني: ویشمل أسس التقییم التي یكون فیھا أقل مستوى

 أو غیر مباشر. 
  .المستوى الثالث: ویشمل أسس التقییم التي یكون فیھا أقل مستوى مدخالت جوھري نسبة إلى قیاس القیمة العادلة غیر متاح 
 

 : 2022 سبتمبر 30في كما   المجموعة المقاسة بالقیمة العادلة موجوداتإن الجدول التالي یبین 
 

  المجموع 
 المستوى 
 الثالث

 المستوى  
  الثاني 

 المستوى 
  األول 

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -  -  534,068  534,068
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  3,751,268  62,085  -  3,813,353
4,347,421  534,068  62,085  3,751,268  

 
 : (مدققة) 2021دیسمبر  31المجموعة المقاسة بالقیمة العادلة كما في  موجوداتإن الجدول التالي یبین 

 

  المجموع 
 المستوى 
 الثالث

 المستوى  
  الثاني 

 المستوى 
  األول 

 خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالیة بالقیمة العادلة من   -  -  534,068  534,068
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  3,303,445  62,085  -  3,365,530
3,899,598  534,068  62,085  3,303,445  
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 : 2021 سبتمبر 30المجموعة المقاسة بالقیمة العادلة كما في  موجوداتإن الجدول التالي یبین 

 

  المجموع 
 المستوى 
 الثالث

 المستوى  
  الثاني 

 المستوى 
  األول 

 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -  -  534,068  534,068
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات مالیة بالقیمة   3,312,903  62,063  -  3,374,966
3,909,034  534,068  62,063  3,312,903  

 
 كما تم تصنیف العقارات االستثماریة ضمن مستوى القیاس الثالث. 

 
 لم تتم أي تحویالت ما بین المستویات األول والثاني والثالث خالل الفترة. 

 
المالیة بخصم فترات االستحقاق التعاقدیة المتبقیة بسعر الفائدة الحالي في السوق المتاحة للمطلوبات المالیة  یتم تقدیر القیمة العادلة للمطلوبات  

 المماثلة. 
 

البنكیة قصیرة األجل والمطلوبات    القروض إن القیم العادلة للنقد والودائع البنكیة قصیرة األجل، الذمم التجاریة المدینة، الذمم التجاریة الدائنة،  
                                                 ً                                       تداولة األخرى تقارب قیمھم الدفتریة بشكل كبیر نظرا  لقصر فترة استحقاق ھذه األدوات المالیة. الم
 

عقود اإلیجار والمطلوبات المالیة األخرى باإلضافة إلى المطلوبات    والتزامات یتم تقدیر القیمة العادلة لألدوات غیر المسعرة، القروض  
                                                                            ً                             األخرى عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة باستخدام المعدالت المتاحة حالیا  للدیون بشروط مماثلة، مخاطر    المتداولة المالیة غیر  

 االئتمان وآجال االستحقاق المتبقیة. 
 

 )19المستجد (كوفید  األثر المترتب على وباء فیروس كورونا -22
العدید من القطاعات االقتصادیة وقطاعات األعمال تواجھ اضطرابات وعوامل  ال تزال   COVID - 19 سنة من ظھور جائحة أكثر من  بعد  

 .                            ً                                                           عدم تیقن نتیجة الجائحة وأیضا  بسبب اإلجراءات التي اتخذتھا الحكومات الحتواء انتشار الفیروس
 

جة عن ذلك. إن إدارة مخاطر  ال تزال المجموعة تتأثر من تداعیات تفشي الفیروس وتواصل اإلدارة جھودھا في التخفیف من المخاطر النات 
) حول البیانات المالیة المجمعة  38االئتمان ومخاطر السیولة إلى جانب تطبیق التقدیرات واألحكام الھامة مبینة بالتفصیل في اإلیضاح رقم (

 .، ولم تحدث أي تغیرات جوھریة في عملیة إدارة المخاطر 2021دیسمبر  31السنویة المدققة للمجموعة كما في  
 
                      ً                                                                                               ا أجرت المجموعة تقییما  حول قدرتھا على االستمرار كمنشأة مستمرة في ظل الظروف االقتصادیة الحالیة وكافة المعلومات المتاحة  كم

حول المخاطر وحاالت عدم التأكد المستقبلیة وذلك إلعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسیولة. رغم  
، إال أنھ في الوقت الراھن، تشیر التوقعات إلى أن المجموعة لدیھا موارد كافیة لالستمرار في مزاولة  COVID-19قم لوباء  األثر المتفا

ً                                                                               عملیاتھا التشغیلیة فضال  عن أن موقفھا المتعلق باالستمراریة لم یتأثر إلى حد كبیر ولم یتغیر بشكل مادي منذ  . ونتیجة  2021دیسمبر  31                      
 . بما یتوافق مع أساس مبدأ االستمراریة المكثفة  أعدت ھذه المعلومات المالیة المرحلیة المجمعةلذلك، فقد 

 


