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   المجمعة المكثفة  الماليـة المرحليـة المعلومات
 2021يونيو  30المنتهية في  للفترة

 )غير مدققة( 
 عمـ
 المراجعة تقرير 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المحتويات 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المجمعة المكثفة عن المعلومات المالية المرحليةالمراجعة تقرير 

 
 
 صفحة 

 2 )غير مدقق( المجمع المكثف  المرحلي المركز المالي بيان 
 3 )غير مدقق( المجمع المكثف  بيان األرباح أو الخسائر المرحلي 

 4 )غير مدقق( المجمع المكثف بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي 
 5 )غير مدقق( المجمع المكثف   المرحلي الملكية بيان التغيرات في حقوق 

 6 )غير مدقق( المجمع المكثف  المرحلي بيان التدفقات النقدية
  

 14 – 7 )غير مدققة(  المجمعة المكثفة المرحلية الماليةالمعلومات إيضاحات حول  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   المجمعة المكثفة  عن المعلومات المالية المرحليةالمراجعة  تقرير 
 
 

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

 دولة الكويت
 

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

ــركاتها التابعة ــائر 2021يونيو   30ي  كما ف  "المجموعة" وشـ ــائر  و  وكذلك بيانات األرباح أو الخسـ ــامل اآلخراألرباح أو الخسـ  والدخل الشـ
التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية ، وبيانات آنذاك المنتهيةالســـتة أشـــهر  الثالثة أشـــهر و لفترة المجمعة المكثفةالمرحلية  

وفقا لمعيار المحاســبة   المجمعة المكثفة. إن إعداد وعرض هذه المعلومات المالية المرحلية  أشــهر المنتهية آنذاك  الســتةالمجمعة المكثفة لفترة 
هذه المعلومات المالية اســـتنتاو حول  " من مســـيولية إدارة الشـــركة األم. إن مســـيوليتنا هي التعبير عن "التقرير المالي المرحلي  34لي  الدو

 .مراجعتنا ىبناءا عل المجمعة المكثفةالمرحلية 
 

 نطاق المراجعة
". إن للمنشـةة"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المسـتقل    2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  

عن المعلومات المالية   المســــيولينللموظفين اســــتفســــارات  توجيه    على  تشــــتمل مبدئيا  المجمعة المكثفة  مراجعة المعلومات المالية المرحلية
هو مإلبق في عملـية الـتدقيق وفـقا  مـماوالمـحاســــبـية وتإلبيق اإلجراءات التحليلـية وإجراءات المراجـعة األخرا. إن نإـلاق المراجـعة الفعلـية أقل  

ـحدا  الـهاـمة التي من الممكن تـحدـيدـها خالل ةنـنا على علم بـكاـفة األـب  الحصــــول على ـتةكـيدلمـعايير الـتدقيق اـلدولـية وهي ـبالـتالي ال تمكنـنا من  
 . يا يتعلق بالتدقيقعملية التدقيق، وبناء عليه فإننا ال نبدي رأ

 
 االستنتاج

ــتناداً إلى مراجعتنا، لم يصــل إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بةن المعلومات المالية المرحلية من  عادلة،المرفقة لم تعد بصــورة   المجمعة المكثفة  اس
 . 34ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم وفق المادية،جميع النواحي 

 
 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى حول تقرير

وحسب    ،متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة األم  المجمعة المكثفةمراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية   على  بناءً وذلك،    إلىباإلضافة  
رقم   أية مخالفات ألحكام قانون الـشركات  ،2021يونيو   30المنتهية في  الـستة أـشهر  خالل فترة    يرد إلى علمنالم ، إليه علمنا واعتقادنا  وردما 
المركز   فيللشركة األم على وجه ييثر ماديا   النظام األساسي  وأأو لعقد التةسيس    والتعديالت الالحقة عليهما التنفيذية  تهالئحو،  2016لسنة    1

 أو نتائج أعمالها.شركة األم المالي لل
 

رقم   للقانون  مادية  مخالفات  أية  علمنا  إلى  يرد  لم  مراجعتنا  المالية    2010لسنة    7كذلك، خالل  األوراق  وتنظيم  المال  أسواق  هيئة  بشةن 
على وجه كان من الممكن أن ييثر مادياً في    2021يونيو    30أشهر المنتهية في  الستة  والتعديالت الالحقة عليه والئحته التنفيذية خالل فترة  

 المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالها.
 
 
 
 

 دولة الكويت
 2021 أغسإلس 11

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

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

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

 
 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  للثالثة   

 2020  2021  2020  2021  ايضاحات 

          

 89,000,073   68,513,206  35,658,155   31,900,593    إيرادات تشغيلية 

 (90,467,091)  (65,857,899)  (36,679,099)  (31,243,287)   تكاليف تشغيلية

 (1,467,018)  2,655,307  (1,020,944)  657,306   13 )الخسارة(الربح مجمل 

 مصاريف عمومية وإدارية  
  

(1,963,598)  (1,382,874)  (3,494,137)  (3,024,029) 

 -  (67,711)  -  (67,711)  4 ئتمان المتوقعةمخصص خسائر اال

 (130,377)  (111,259)  ¤ (56,783)  (111,259)  ¤  إليء الحركة متقادم وبمخصص مخزون 

 (344,632)  (189,184)  (171,807)  (84,244)   استهالك وإإلفاء 

 (4,966,056)  (1,206,984)  (2,632,408)  (1,569,506)   التشغيلخسارة     

  بيع ممتلكات وعقارات ومعدات  ربح 

 

 17,487  10,389  109,445   25,437 

 (479,011)  548,223  (8,936)  357,774    استثمارات )خسائر( صافي أرباح 

 232,947   3,239,578  111,012  2,666,646   14 إيرادات أخرا 

 (1,144,582)  (659,193)  (694,727)  (393,525)   يةمصاريف تمويل

 (14,095)  (19,504)  (6,215)  (11,189)   مصاريف زكاة وصدقات 

الفترة قبل حصة ميسسة الكويت للتقدم العلمي  )خسارة( ربح 
 وضريبة دعم العمالة الوإلنية

  
 1,067,687  (3,220,885)  2,011,565  (6,345,360) 

 -  (1,139)  -  (1,139)   حصة ميسسة الكويت للتقدم العلمي  

 -  (32,017)  -  (18,796)   ضريبة دعم العمالة الوإلنية 

 (6,345,360)  1,978,409  (3,220,885)  1,047,752    الفترة )خسارة( ربح 

          

          الخاص بـ: 

 (6,906,444)  1,592,888  (3,485,376)  933,713   ¤  مساهمي الشركة األم  

 561,084   385,521  264,491   114,039    الحصص غير المسيإلرة 

    1,047,752  (3,220,885)  1,978,409  (6,345,360) 

  
 

 فلس
 

 فلس 

 

 فلس
 

 فلس 

 (40.36)  9.31  (20.37)  5.46  15 بمساهمي الشركة األم السهم األساسية الخاصة )خسارة( ربحية 

 
 المجمعة المكثفة من المعلومات المالية المرحلية  ( تشكل جزءاً 21( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدقق( المجمع المكثف   الشامل اآلخر المرحليبيان األرباح أو الخسائر والدخل 

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

 
 يونيو 30للستة أشهر المنتهية في   يونيو 30أشهر المنتهية في  للثالثة  

  2021  2020  2021  2020 

 (6,345,360)  1,978,409   (3,220,885)  1,047,752   الفترة )خسارة( ربح 

 

 الدخل الشامل اآلخر: ( الخسارة الشاملة األخرا)

 

   

    

         بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى بيان األرباح أو الخسائر 

 280,656   (141,498)  (98,113)  (57,793)  فروقات ترجمة عمالت من العمليات األجنبية 

 280,656   (141,498)  (98,113)  (57,793)  للفترة  ( الدخل الشامل اآلخرالخسارة الشاملة األخرا)

 (6,064,704)  1,836,911   (3,318,998)  989,959   للفترة  )الخسارة الشاملة(مجموع الدخل الشامل 

         

         الخاص بـ : 

 (6,625,788)  1,451,390   (3,583,489)  875,920   مساهمي الشركة األم  

 561,084   385,521   264,491   114,039   الحصص غير المسيإلرة 

   989,959  (3,318,998)   1,836,911  (6,064,704) 

 
 المجمعة المكثفة من المعلومات المالية المرحلية  ( تشكل جزءاً 21( 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 

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

 
     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 
 

  رأس المال 

 
 

  أسهم خزانة 

 
 احتياإلي
  أسهم خزانة 

 
 احتياإلي
  إجباري 

 
احتياإلي 
 اختياري

التغيرات   
التراكمية في  
  القيمة العادلة 

احتياإلي 
 ترجمة 

  عمالت أجنبية

 
 

  أرباح مرحلة 

 
 

  المجموع الجزئي
الحصص غير 
  المسيإلرة 

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 

 1,836,911   385,521   1,451,390   1,592,888   ( 141,498)  -  -  -  -  -  - الدخل الشامل للفترة   )الخسارة الشاملة(

 ( 1,026,485)  -  ( 1,026,485)  ( 1,026,485)  -  -  -  -  -  -  - (16)إيضاح توزيعات أرباح نقدية 

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

 39,494,238   ¤ 704,597   38,789,641   ¤ 11,451,929   ( 162,736)  ( 565,932)  1,817,340   8,069,426   1,266,488   ( 244,480)  17,157,606  2021يونيو  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 

 ( 6,064,704)  561,084   ( 6,625,788)  ¤ ( 6,906,444)  280,656   -  -  -  -  -  - للفترة  )الخسارة الشاملة(الدخل الشامل 

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

 41,622,439   ¤ 1,339,454   40,282,985   ¤ 13,780,518   ( 204,587)  ( 542,297)  1,817,340   8,069,426   1,266,488   ( 244,480)  16,340,577  2020يونيو  30الرصيد في 

 
المجمعة المكثفة  من المعلومات المالية المرحلية  ( تشكل جزءاً 21( 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

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

 
 يونيو  30المنتهية في لستة أشهر ل  

 2021  2020 

    :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 (6,345,360)  2,011,565  العمالة الوإلنية  الفترة قبل حصة ميسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم)خسارة( ربح 

    التسويات: 
 -  67,711  ئتمان المتوقعة مخصص خسائر اال

 4,342,164   3,012,024  وإإلفاء استهالك 
 130,377   111,259  بإليء الحركةمتقادم و مخصص مخزون

 (25,437)  ( 109,445) ممتلكات وعقارات ومعدات ربح بيع 
 479,011   ( 548,223) استثمارات  خسائر (أرباح)صافي 

 ( 4,574)  - إيرادات فوائد 
 1,144,582   659,193    يةمصاريف تمويل 

 677,704   659,178  مخصص مكافةة نهاية الخدمة 

  5,863,262   398,467 
    الموجودات والمإللوبات التشغيلية: التغيرات في 

 1,763,516   2,468,427  مخزون
 3,418,480   (1,288,191) صافي موجودات / مإللوبات عقود 

 30,356,033   15,088,648  مدينون وأرصدة مدينة أخرا وضمانات محتجزة على العقود 
 ( 16,185,811)  ( 11,489,239) دائنون وأرصدة دائنة أخرا 

 19,750,685   10,642,907  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية 
 ( 995,064)  ( 756,822) مكافةة نهاية الخدمة المدفوعة 

 18,755,621   9,886,085  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشإلة التشغيلية 

    
    :االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 -  (15,349) عقارات استثمارية المدفوع لشراء 
 (1,609,683)  ( 932,305) المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات 
 308,533   308,882  المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات 

 (20,525)  - نتفاع ا المدفوع لشراء حق 

 (1,321,675)  ( 638,772) األنشإلة االستثمارية صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 (70,648)  4,548,270  قروض إلويلة األجل 

 ( 269,003)  14,153  لتزامات عقود اإليجار المدفوع ال
 74,914   (2,425,423) دائنو مرابحات  

 (1,835,187)  332,485  قروض قصيرة األجل 
 (2,941,664)  (2,541,573) بنوك دائنة 

 (1,139,359)  ( 659,193) مدفوعة  يةمصاريف تمويل 
 ( 190)  ( 659,580) توزيعات نقدية مدفوعة 

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

 (7,501,137)  (2,446,861) التمويلية صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشإلة 

 9,932,809   6,800,452  في نقد ونقد معادل الزيادة صافي 
 16,653,400   32,426,843  نقد ونقد معادل في بداية الفترة 

 26,586,209   39,227,295  (5نقد ونقد معادل في نهاية الفترة )ايضاح 

 
المجمعة المكثفة من المعلومات المالية المرحلية  ( تشكل جزءاً 21( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )إن 



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

 2021يونيو  30
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 
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 تةسيس الشركة األم وأغراضها -1

)والمعروفة سـابقا باسـم شـركة المجموعة المشـتركة للتجارة  ش.م.ك. )عامة( "الشـركة األم"  –إن شـركة المجموعة المشـتركة للمقاوالت  
ذ.م.م.(، هي شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة في دولة الكويت. تم تةسيسها بموجب عقد   - سليمان خالد عبداللإليف الحمد  –والمقاوالت  
وتعديالته الالحقة وآخرها ما تم التةشــير عليه بالســجل التجاري بموجب   1965نوفمبر 15والميرخ في    4/ ب / جلد    215تةســيس رقم  

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

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

 إن األغراض الرئيسية التي تةسست الشركة األم من أجلها هي كما يلي:
بةعمال المقاوالت العامة واألعمال الميكانيكية وأعمال الهندسة الصحية واألعمال اإلنشائية من مباني وإلرق وجسور وإدارتها    القيام .1

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

 شركات وجهات متخصصة. استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدا الشركة األم عن إلريق استثمارها في محافظ وصناديق تدار من قبل   .10
 

ركة األم أن تكون  ابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارو بصـفة أصـيلة أو بالوكالة. ويجوز للـش رة األعمال الـس ركة األم مباـش ويكون للـش
لة الكويت  لها مصـلحة أو تشـترك بةي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شـبيهة بةعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضـها في دو

 أو في الخارو، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
 

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

  .ة الكويتدول ،13049الصفاة  - 4819 ص. ب. ،284مبنى  ،2قإلعة ، إن العنوان المسجل للشركة األم هو منإلقة العارضية
 

 .2021أغسإلس  11من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ  المجمعة المكثفةتمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية 
 

  أسس العرض -2
دولي رقم ) ة اـل اســـــب ار المـح اً لمعـي ة إلبـق ة المكثـف ة المجمـع ة المرحلـي الـي ات الـم ذه المعلوـم د اـعدت ـه الي المرحلي". إن 34لـق ( "التقرير الـم

انات الســياســات المحاســبية المســتخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للفترة مماثلة لتلك المإلبقة في إعداد البي 
 .2020ديسمبر  31الية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في الم
 

إن المعلوـمات الـمالـية المرحلـية المجمـعة المكثـفة ال تتضــــمن جميع المعلوـمات واإلفصـــــاـحات المإللوـبة لبـياـنات ـمالـية ـكامـلة وفـقاً للمـعايير 
أـنه ـقد تم إدراو جميع التـعديالت المتمثـلة في االســــتحـقاـقات الـعادـية المتكررة والتي تعتبر   المجموـعةاـلدولـية للتـقارير الـمالـية. وترا إدارة  

، ال تعتبر بالضرورة ميشراً عــــن نتائج األعمال التي 2021  يونيو 30رورية لعرض عادل. إن نتائج األعمال للفترة المنتهيــــة فــــي  ض
ــنة المنتهية في   ــمبر   31يمكن توقعها للسـ ــافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة 2021ديسـ ــول على معلومات إضـ ، وللحصـ

 .2020ديسمبر  31واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الجارية التطبيق
ايير أو تفســــيرات أو  لم تق ة بتإلبيق مبكر ألي مـع ةم المجموـع ة الـت ارـي ا وغير ـج ــدارـه ديالت أخرا تم إصـــ ديالت بعض ال  ثير. إنتـع تـع
ةثير2021إلبق ألول مرة في  ن خرا ت األتفســــيرات  الو ا أي ـت ادي  ، ولكن ليس لـه ة    ـم ة المجمـع ة المكثـف ة المرحلـي الـي ات الـم على المعلوـم

 للمجموعة.
 

 عقارات استثمارية -3
  -  2020 يونيو 30دينار كويتي،  7,309,000 -  2020ديسمبر   31)دينار كويتي  7,280,348 ستثمارية بقيمة دفتريةاالعقارات  إن ال

 .مع وعد بالشراء ةتةجير تمويلي  ودالبنوك المحلية مقابل عق لصالح بعض  ة مسجل دينار كويتي(  7,457,000
  



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

 2021يونيو  30
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 مدينون وأرصدة مدينة أخرا -4

 
 يونيو  30

2021  

 ديسمبر   31
2020 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2020 

 30,392,558  27,809,657  16,876,927 وزارات وهيئات حكومية
 1,089,077  3,332,625  1,775,191 شركات وميسسات
 15,477,387  15,715,443  13,479,504 مدينون تجاريون
 723,726  567,216  873,009 مدينون آخرون

 47,682,748  47,424,941  33,004,631 مجموع المدينون
 (3,826,685)  (4,318,896)  (4,318,896) (أ)ئتمان المتوقعة خسائر االمخصص 

 43,856,063   43,106,045  28,685,735  ني المدين صافي 

      
 24,366,254  10,081,112  10,705,195 ضمانات محتجزة على العقود

 (1,862,077)  (1,862,077)  (1,862,077) (أ)ئتمان المتوقعة مخصص خسائر اال

 22,504,177  8,219,035  8,843,118 ضمانات محتجزة على العقودصافي 

      
 40,923,045  41,824,889  34,439,093 دفعات مقدمة عن أعمال عقود

 3,279,902  3,179,350  5,538,095 مصاريف مدفوعة مقدما
 1,400,474  1,727,883  2,104,753 موظفون مدينون
 4,309,850  4,016,249  4,498,831 تةمينات مستردة

 548,391  572,605  583,981 دفعة مقدمة عن تةسيس شركات
 2,372,186  857,087  1,124,622 (17مستحق من أإلراف ذات صلة )إيضاح 

 ( 1,107,216)  (1,107,216)  (1,174,927) (أ)ئتمان المتوقعة مخصص خسائر اال

 84,643,301  102,395,927  118,086,872 
      الجزء غير المتداول:   –  ضمانات محتجزة على العقود
 28,080,062  17,997,928  20,597,806 ضمانات محتجزة على العقود

 (33,381)  (33,381)  (33,381) (أمخصص خسائر االئتمان المتوقعة )

 20,564,425  17,964,547  28,046,681 

   
 :ئتمان المتوقعةاالمخصص خسائر   (أ

 يلي: كما ئتمان المتوقعة االمخصص خسائر إن حركة 
 

 يونيو  30 
2021 

 2020ديسمبر  31 
 )مدققة( 

 يونيو 30 
2020 

 6,829,359  6,829,359   7,321,570 السنة بدايةالرصيد في 
 -  511,296   ¤ 67,711 السنةخالل المحمل 

 -  ( 19,085)  - يعد له ضرورةمخصص لم 

 6,829,359   7,321,570    7,389,281 الرصيد في نهاية السنة

 
 نقد ونقد معادل -5

 يونيو  30 
2021  

 ديسمبر   31
2020 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2020 

 26,241,260  29,992,159   35,390,060 نقد في الصندوق ولدا البنوك
 344,949  2,434,684  3,837,235 ودائع قصيرة األجل

 39,227,295   32,426,843  26,586,209 

 
ــنوي معدل الفائدة الفعلي  تراوحي  ــيرة األجلال ودائعالعلى    الســ ــنويا  %  2.75% إلى  1.25من   بنكية قصــ ــمبر   31)ســ  –  2020ديســ

  يوم من تاريخ إيداعها. 90 بمعدل أقل منهذه الودائع وتستحق %( 2.75% إلى 1.25 – 2020 يونيو 30 ،%2.75% إلى 1.25
 

 رأس المال -6
  17,157,606  –   2020ديسمبر    31دينار كويتي )  17,157,606يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ  

كويتي،   على    16,340,577  –  2020يونيو    30دينار  موزعا  كويتي(  )171,576,061دينار    –   2020ديسمبر    31سهم 
    فلس كويتي للسهم الواحد.  100سهم( بقيمة اسمية  163,405,773 – 2020يونيو   30سهم،  171,576,061
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 خزانةأسهم  -7

 
 يونيو  30

2021  

 ديسمبر   31
2020 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2020 

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

 86,772  99,529  158,454 القيمة السوقية )دينار كويتي(
 244,480  244,480  244,480 التكلفة )دينار كويتي(

 
بما يساوي رصيد أسهم الخزانة كما في تاريخ   االحتياإليات، قامت إدارة الشركة األم بتجميد جزء من ات هيئة أسواق المال على قرار بناءً 

 ن هذا الرصيد غير قابل للتوزيع إلوال فترة احتفاظ الشركة األم بةسهم الخزانة. . إالمجمعة المكثفةالمعلومات المالية المرحلية 
 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرا -8

 
 يونيو  30

2021  

 ديسمبر   31
2020 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2020 

 27,747,855  11,411,980  13,475,517 مقدمة على عقوددفعات 
 24,661,747  20,245,398  11,534,517 ونمورد

 50,122,793  49,470,386  47,482,786 مصاريف مستحقة
 15,502,997  11,860,797  11,232,812 مقاولون

 29,318,430  27,856,226  26,179,302 ضمانات محتجزة للغير
 1,971,446  2,353,516  2,353,516 غراماتمخصص 

 137,285  521,982  875,421 دائنون آخرون
 90,187  -  32,017 ضريبة دعم العمالة الوإلنية المستحقة

 46,782  46,782  47,921 حصة ميسسة الكويت للتقدم العلمي المستحقة
 703,387  335,976  64,171 مكافةة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة
 428,688  822,735  336,824 (17مستحق إلى أإلراف ذات صلة )إيضاح 

 22,183  21,227  388,132 توزيعات مستحقة للمساهمين

 114,002,936  124,947,005  150,753,780 

 
 والتي تتمثل في:

 
 يونيو  30

2021  

 ديسمبر   31
2020 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2020 

 23,002,687  29,662,915  25,826,961 الجزء غير المتداول 
 127,751,093  95,284,090  88,175,975 الجزء المتداول 

 114,002,936  124,947,005  150,753,780 
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 األجل ةض إلويلوقر -9
 يلي:تتلخص القروض إلويلة األجل فيما 
  

  الجزء المتداول 
الجزء غير  
  المتداول 

 
 المجموع 

العقارات  مضمون برهن    االستثمار في العقارقرض من بنك محلي لتمويل   -
سنوية    ربعالشركة األم ويسدد على أقساإل    االستثمارية والكفالة التضامنية من

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

 5,350,000  5,350,000  - المحدد من قبل بنك الكويت المركزا. 

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

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

 

-  120,000 

ويسدد  أصول محفظتين استثماريتين  قرض من بنك محلي مضمون برهن   -
فائدة سنوية بمعدل    ويحمل القرض  ، 2021  ديسمبر  20  دفعة واحدة فيعلى  
 2,500,000 المركزي.% فوق سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكويت  1

 

-  2,500,000 

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

 - من قبل بنك الكويت المركزي.

 

5,000,000  5,000,000 

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

 

628,000  1,044,000 

مقابل رهن    ومعدات للمجموعة   آالتقرض من بنك خليجى لتمويل شراء   -
  3لمدة    ويسدد على أقساإل شهرية   الت ومعدات من إحدا الفروع الخارجيةآ

  13,733 . %4ويتحمل فائدة سنوية  2021خالل  تنتهي سنوات  

 

-  13,733  

 14,027,733  10,978,000  3,049,733 2021يونيو  30الرصيد كما في 

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

 9,708,622  9,016,050  692,572 2020يونيو  30الرصيد كما في 
 
 

 إن األرصدة الدفترية للقروض إلويلة األجل للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:
 

 يونيو  30
2021  

 ديسمبر   31
2020 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2020 

 9,668,000  9,460,000  14,014,000 دينار كويتي
 40,622  19,463  13,733 درهم إماراتي

 14,027,733  9,479,463  9,708,622 
 
 

 دائنو مرابحات -10
 

 يونيو  30
2021  

 ديسمبر   31
2020 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2020 

 11,206,235    4,837,279   2,387,773  إجمالي المرابحات 
 ( 148,994)  (50,556)   ( 26,473) مستقبلية غير مإلفةة يةيإلرح: تكاليف تمويل

 11,057,241    4,786,723   2,361,300  القيمة الحالية للمرابحات
 

 في:والتي تتمثل 
 

 يونيو  30
2021  

 ديسمبر   31
2020 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2020 

 412,621    313,743  215,881 الجزء غير المتداول 

 10,644,620    4,472,980  2,145,419 الجزء المتداول 

 11,057,241    4,786,723  2,361,300 القيمة الحالية للمرابحات
 

الكفالة التضــامنية من برهن مبنى ضــمن ممتلكات وعقارات ومعدات، وب   مضــمونةتخص شــركات تابعة، وهي    بعض دائني مرابحاتإن 
  الشركة األم.
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 قروض قصيرة األجل -11
% من المبالـــــــغ 20% إلى  10تمثل دفعات مقدمة من البنوك عن عقود مقاوالت، على أن تســدد باســتقإلاع  قروض قصــيرة األجل  الإن 

% إلى 3 من  –  2020ديســمبر   31)  %4.75% إلى  3 تتحمل القروض فائـــــــدة ســنوية تتراوح من ،منجزةالعمال  األالمســتلمة من 
 .العقود إيرادات حق برهن حوالة مضمونةالقروض قصيرة األجل  إن .(%4.75% إلى 3من  – 2020 يونيو 30، 4.75%
 

 بنوك دائنة -12
ــوف وأوراق دفع. ــحب على المكشـ ــهيالت سـ ــركات التابعة وهي  إن  تتمثل البنوك الدائنة في تسـ ــركة األم والشـ البنوك الدائنة تخص الشـ

 مضمونة برهن حوالة حق على إيرادات العقود.
 

 30%،  2.5% إلى  1من   –  2020ديـسمبر   31)%  2.5% إلى  1 تتراوح منـسحب على المكـشوف تتحمل فائدة ـسنوية  الإن تـسهيالت  
 سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وتستحق عند الإللب. فوق (%2.5% إلى 1.5من  – 2020 يونيو
 

فوق ســعر الخصــم المعلن من قبل    ،(%2  – 2020 يونيو  30%،  2 –  2020ديســمبر   31)  %2تتحمل فائدة ســنوية  إن أوراق الدفع  
 يوم. 180وتستحق خالل  بنك الكويت المركزي

 
 )الخسارة( الربح مجمل -13

  
 

 2021يونيو  30للثالثة أشهر المنتهية في 

 أشهر المنتهية   للثالثة 
 يونيو    30في 

2020 

  
 
 مشاريع

 سيـارات 
 وكـراو
 ومعـدات

مصنعي االسفلـت   
والخالإلات  
 المركزية 

 استبعادات ما 
 بين األقسـام
 الداخليـة

  
 

 المجمـوع

  
 

 المجمـوع

 35,658,155   31,900,593   357,203   2,219,179   50,746   29,273,465  إيرادات تشغيلية 
 ( 36,679,099)  ( 31,243,287)  ( 357,203)  (1,583,583)  ( 384,107)  ( 28,918,394) تكاليف تشغيلية 

 (1,020,944)  657,306   -  635,596   ( 333,361)  355,071  )الخسارة( مجمل الربح 

 
  

 
 2021يونيو  30المنتهية في للستة أشهر 

  المنتهية للستة أشهر 
   يونيو   30في 

2020 

  
 
 مشاريع

 سيـارات 
 وكـراو
 ومعـدات

مصنعي االسفلـت   
والخالإلات  
 المركزية 

 استبعادات ما 
 بين األقسـام
 الداخليـة

  
 

 المجمـوع

  
 

 المجمـوع

 89,000,073   68,513,206   (2,035,019)  2,814,240   929,923   66,804,062  إيرادات تشغيلية 
 ( 90,467,091)  ( 65,857,899)  2,035,019   (3,126,794)  ( 225,230)  ( 64,540,894) تكاليف تشغيلية 

 (1,467,018)  2,655,307   -  ( 312,554)  704,693   2,263,168  )الخسارة( الربح  مجمل

 
 إيرادات أخرا -14

المحصــل من تســوية دعاوا  مثل في  يت  دينار كويتي  2,113,236 مبلغ 2021يونيو   30لفترة المنتهية في  ل  تتضــمن اإليرادات األخرا
 .مشاريع منتهيةمتعلقة ب  ناتجة عن تعويضاتقضائية 

 
 األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم السهم)خسارة( ربحية  -15

على ربح الفترة الخاص  ليس هناك أسـهم عادية مخففة متوقع إصـدارها، إن المعلومات الضـرورية الحتسـاب ربحية السـهم األسـاسـية بناًء 
 يلي:بمساهمي الشركة األم والمتوسإل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما 

 
 
 يونيو 30المنتهية في للستة أشهر   يونيو 30أشهر المنتهية في  للثالثة 

 2021  2020  2021  2020 

الفترة الخاص  ارة( )خسـربح 
 933,713  بمساهمي الشركة األم  

 
(3,485,376) 

 
 1,592,888  (6,906,444) 

  
       

 أسهم  أسهم   أسهم  أسهم  : المتوسإل المرجح لعدد األسهم القائمة

 163,405,773   171,576,061   163,405,773   171,576,061  الفترة عدد األسهم المصدرة في بداية 

 8,170,289   -  8,170,289   - يضاف: أسهم منحة 

 ( 471,589)  ( 495,168)  ( 471,589)  ( 495,168) يإلرح: المتوسإل المرجح لعدد أسهم الخزانة 

 171,104,473   171,080,893   171,104,473   171,080,893  القائمة المتوسإل المرجح لعدد األسهم 
 

 فلس 
 

 فلس 
 

 فلس 
 

 فلس 

السهم األساسية الخاصة )خسارة( ربحية 
 ( 20.37)  5.46 بمساهمي الشركة األم  

 
9.31 

 
(40.36 ) 
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 )غير مدققة( المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة

 2021يونيو  30
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 

12 

 
ارةبلغت   ية    خـس اـس هم األـس هر المنتهية في    فلس  42.39الـس تة أـش ارةبلغت  كما  ،2020 يونيو  30للـس ية    خـس اـس هم األـس   فلس  21.39الـس
قبل التعديالت بةثر رجعي والمتعلقة بإصــدار أســهم منحة والتي تم إقرارها فيما بعد من قبل  ، 2020يونيو   30أشــهر المنتهية في   للثالثة

 (.16الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم )إيضاح 
 

 العامةالجمعية  -16
ركة األم المنعقدة في   اهمي الـش بة على توزيع أرباح نقدية  2021  مايو 6وافقت الجمعية العامة لمـس مية، بواقع  %6بنـس  6  من القيمة األـس

توزيع مكافةة ألعضـاء مجلس اإلدارة عن السـنة وعدم توزيع أسـهم منحة  ، وعدم  دينار كويتي  1,026,485إجمالية   أي بقيمة فلس للسـهم
 .2020ديسمبر  31المنتهية في 

 
سهم أي بقيمة   100أسهم لكل   5منحة بواقع   على توزيع أسهم  2020يونيو   29وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم المنعقدة في  

ديـنار كويتي وـعدم توزيع أرـباح نـقدـية عن   276,832ديـنار كويتي، وتوزيع مـكاـفةة ألعضـــــاء مجلس اإلدارة بمبلغ   817,029إجـمالـية  
 .2020يوليو  22، تم التةشير على ذلك في السجل التجاري للشركة األم بتاريخ 2019ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 
 فصاحات المتعلقة باألإلراف ذات الصلةإلا -17

، ـشركات تحت ـسيإلرة  أفراد اإلدارة العليادارة،  ، أعـضاء مجلس اإلـساهمينالمقامت المجموعة بمعامالت متنوعة مع أإلراف ذات ـصلة ك
ــتركة ــروإل الدفع المتعلقة بهذه المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة   مشـ ــعار وشـ ــلة األخرا. إن األسـ وبعض األإلراف ذات الصـ

 :تمت مع أإلراف ذات صلة هي كما يلي التيالت المجموعة. إن األرصدة والمعام
 

 :المكثف المجمع بيان المركز المالي المرحلياألرصدة المتضمنة في 
 

شركات  
  المحاصة 

 ذات  أإلراف 
 أخرا  صلة

 
 يونيو  30

2021  

 ديسمبر   31
2020 
  )مدققة(

 يونيو  30
2020 

 806,269  318,353  (4 مدينون وأرصدة مدينة أخرا )إيضاح  
 

1,124,622  857,087  2,372,186 

 279,645  57,179 (8  دائنون وأرصدة دائنة أخرا )إيضاح  
 

336,824  822,735  428,688 

 
 المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف:

 :مزايا اإلدارة العليا
 يونيو  30للستة أشهر المنتهية في   يونيو  30أشهر المنتهية في  للثالثة 

 2021  2020  2021  2020 

 452,348  490,880  230,434  242,282 ومزايا قصيرة االجل   رواتب

 19,387  19,626  9,704  10,032 مكافةة نهاية الخدمة 

 252,314  240,138  510,506  471,735 
 
 

 معلومات القإلاعات -18
إن المجموعة مقسـمة إلى أقسـام تشـغيلية إلدارة أنشـإلتها المختلفة. وتمارس المجموعة نشـاإلها بشـكل رئيسـي في دولة الكويت وخارجها.  

التالية حسب الموقع  الجغرافية  وألغراض بيان تحليل القإلاعات الرئيسية، قامت إدارة المجموعة بتصنيف أنشإلة المجموعة إلى القإلاعات  
  وموجودات كل قإلاع على حدة: الجغرافي لعمالء

 دولة الكويت.  -
 . مجلس التعاون الخليجيدول  -

 
 2021يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  

 

 دولة 

  الكويـت 

 دول  

  الخليج

 الحصص  

 غير المسيإلرة 

 

 المجمـوع  حذوفات

 68,513,206   ¤ ( 2,035,019)  -  24,189,143   46,359,082  إيرادات تشغيلية 

 ( 65,857,899)  2,035,019   -  ( 21,283,755)  ( 46,609,163) تكاليف تشغيلية

 2,655,307   -  -  2,905,388  ( 250,081) الربح)الخسارة( مجمل 

 1,978,409   ( 2,410,220)  385,520  1,673,919  2,329,190  نتائج القإلاع 

 214,266,998   ( 44,363,258)  -  47,160,281   211,469,975  موجودات القإلاع مجموع  

 174,772,760   ( 13,156,215)  -  36,882,623   151,046,352  مإللوبات القإلاع مجموع  
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 2020يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  

 

 دولة 

  الكويت 

 دول  

  الخليج

 الحصص  

 غير المسيإلرة 

 

 المجمـوع  حذوفات

 89,000,073   ( 7,501,170)  -  49,161,415   47,339,828  إيرادات تشغيلية 

 ( 90,467,091)  7,501,170   -  ( 46,427,593)  ( 51,540,668) تكاليف تشغيلية

 ( 1,467,018)  -  -  2,733,822   ( 4,200,840)   الربح)الخسارة( مجمل 

 ( 6,345,360)  ( 2,984,028)  561,084  1,270,930   ( 5,193,346) نتائج القإلاع 

 267,665,108   ( 44,106,781)  -  69,863,396   241,908,493  موجودات القإلاع مجموع  

 226,042,669   ( 15,775,411)  -  61,402,812   180,415,268  مإللوبات القإلاع مجموع  
 

 
 التزامات ومإلالبات محتملة -19

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

 
 يونيو  30

2021  

 ديسمبر   31
2020 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2020 

 14,733,739  8,768,112  6,062,804 اعتمادات مستنديه
 133,971,178  132,702,592  140,799,291 كفاالت إنجاز

 50,449,607  39,823,954  35,335,180 كفاالت دفعات مقدمة
 20,723,967  10,173,602  12,384,790 كفاالت مناقصات

 54,596,381  69,724,054  68,707,479 كفاالت محجوز ضمان
 11,429,766  9,718,139  9,335,076 كفاالت أخرا

 272,624,620  270,910,453  285,904,638 

 
د المجموعة، والذي ليس المجموعة ضــد الغير ومن الغير ضــ  توجد لدا المجموعة مإلالبات قضــائية تتمثل في قضــايا مرفوعة من ( ب )

لمجموعة، فإنه لن يكون لهذه إدارة اتقدير النتائج التي ســوف تترتب عليها إلى أن يتم البت فيها من قبل القضــاء. وفي رأي   باإلمكان
  مإـلالـباتوعلـيه، لم تقم المجموـعة بقـيد   للمجموـعة  المجمـعة المكثـفةالمإـلالـبات ـتةثير ســــلبي ـمادي على المعلوـمات الـمالـية المرحلـية 

 المكثف. المجمع كافية عنها كما في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي أرصدةرا لوجود إضافية عن هذه القضايا نظ
 

 قياس القيمة العادلة -20
الموجودات المالية   بقياس  المجموعة  الماليةتقوم  الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح    كالموجودات  بالقيمة  الوالموجودات    أو  مالية 

 في تاريخ نهاية الفترة المالية.  الشامل اآلخرالعادلة من خالل الدخل 
من خالل عملية تجارية بحتة بين أإلراف السوق    االلتزاممن بيع األصل أو الممكن دفعه لسداد    استالمهتمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن  

 د االلتزام بإحدا الإلرق التالية: كما في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عملية بيع األصل أو سدا

 . االلتزاممن خالل السوق الرئيسي لألصل أو  •

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

 
  المجمعة المكثفة المرحلية  المالية  المعلومات يتم تصنيف جميع الموجودات والمإللوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في 

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

 عار السوق النشإل المعلنة )غير المعدلة( للموجودات والمإللوبات المتماثلة. المستوا األول: ويشمل أس •

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

 أو غير مباشر. 

 قل مستوا مدخالت جوهري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح. المستوا الثال : ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أ  •

 
 : 2021يونيو  30كما في  المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة موجوداتإن الجدول التالي يبين 

 

  المجموع 
 المستوا 
 الثال 

 المستوا  
  الثاني 

 المستوا 
  األول 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة   -  -  534,068  534,068
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  3,309,700  62,049  -  3,371,749
3,905,817  534,068  62,049  3,309,700  
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 : )مدققة( 2020ديسمبر  31المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في  موجوداتإن الجدول التالي يبين 

 

  المجموع 
 المستوا 
 الثال 

 المستوا  
  الثاني 

 المستوا 
  األول 

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

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

 
 : 2020 يونيو 30المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في  موجوداتإن الجدول التالي يبين 

 

  المجموع 
 المستوا 
 الثال 

 المستوا  
  الثاني 

 المستوا 
  األول 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -  -  557,703  557,703
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  2,545,134  61,979  -  2,607,113

3,164,816  557,703  61,979  2,545,134  

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

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

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

 المماثلة. 
 

والمإللوبات  قصيرة األجل    البنكية  القروض قصيرة األجل، الذمم التجارية المدينة، الذمم التجارية الدائنة،  البنكية  إن القيم العادلة للنقد والودائع  
 . ستحقاق هذه األدوات الماليةا المتداولة األخرا تقارب قيمهم الدفترية بشكل كبير نظراً لقصر فترة 

 
والمإللوبات المالية األخرا باإلضافة إلى المإللوبات    إلتزامات عقود اإليجار القروض وة لألدوات غير المسعرة،  يتم تقدير القيمة العادل

ً باستخدام المعدالت المتاحة حالي   األخرا عن إلريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية  المتداولة المالية غير   للديون بشروإل مماثلة، مخاإلر    ا
 . االئتمان وآجال االستحقاق المتبقية

 
 (19كوفيد )المستجد  فيروس كورونااألثر المترتب على وباء  -21

ال تزال العديد من القإلاعات االقتصادية وقإلاعات األعمال تواجه اضإلرابات وعوامل عدم   COVID - 19 بعد سنة من ظهور جائحة 
ً تيقن نتيجة   .بسبب اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات الحتواء انتشار الفيروس  الجائحة وأيضا

 
  ال تزال المجموعة تتةثر من تداعيات تفشي الفيروس وتواصل اإلدارة جهودها في التخفيف من المخاإلر الناتجة عن ذلك. إن إدارة مخاإلر 

حول البيانات المالية المجمعة  (  38)  الهامة مبينة بالتفصيل في اإليضاح رقم  االئتمان ومخاإلر السيولة إلى جانب تإلبيق التقديرات واألحكام 
 .ولم تحد  أي تغيرات جوهرية في عملية إدارة المخاإلر   ،2020ديسمبر  31كما في  السنوية المدققة للمجموعة 

 
كما أجرت المجموعة تقييماً حول قدرتها على االستمرار كمنشةة مستمرة في ظل الظروف االقتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة  
حول المخاإلر وحاالت عدم التةكد المستقبلية وذلك إلعداد التوقعات التي تتناول األداء المستقبلي للمجموعة ورأس المال والسيولة. رغم  

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

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


