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

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

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

 2019  2020  2019  2020  إيضاحات 

          

 189,479,589   132,364,982   59,107,848   43,364,909    إيرادات تشغيلية

 (176,403,856)  (132,412,523)  (55,923,785)  (41,945,432)   تكاليف تشغيلية

 13,075,733   (47,541)  3,184,063   1,419,477   13 )الخسارة(مجمل الربح 

 (6,341,368)  (4,610,305)  (1,849,043)  (1,586,276)   مصاريف عمومية وإدارية 

 (236,388)  (176,722)  ¤ (97,936)  (46,345)  ¤  مخصص مخزون بجيء الحركة

 (518,321)  (489,201)  (168,957)  (144,569)   استهالك وإجفاء

 5,979,656   (5,323,769)  1,068,127   (357,713)   ربح التشغيل)خسارة(     

  بيع ممتلكات وعقارات ومعدات ربح 

 

 54,583 

 

 127,454 ¤   80,020   248,611 

 (35,000)  (30,000)  ¤ (35,000)  (30,000)  20 خسائر انخفاض في قيمة عقارات استثمارية

 423,541   (250,707)  (41,074)  228,304    استثمارات خسائر() أرباح صافي

 1,118,080   914,640  233,792   681,693    إيرادات أخرط

 (2,471,265)  (1,447,046)  (853,968)  (302,464)   يةمصاريف تمويل

 (169,364)  (20,300)  (16,619)  (6,205)   زكاة وصدقات

الفترة قبل حصة مةسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة  )خسارة(ربح 
 دعم العمالة الوجنية وحصة الزكاة

  
 268,198 

 

 482,712 
 

(6,077,162) 
 

 5,094,259 

 (2,715)  -  7,859   -   حصة مةسسة الكويت للتقدم العلمي 

 (74,943)  -  893   -   ضريبة دعم العمالة الوجنية

 -  -  8,221   -   حصة الزكاة

 5,016,601   (6,077,162)  499,685   268,198    الفترة )خسارة( ربح

          

          بـ:الخاص 

 3,372,012   (6,878,575)  254,507   27,869    مساهمي الشركة األم 

 1,644,589   801,413   245,178   240,329    الحصص غير المسيجرة

    268,198   499,685  (6,077,162)   5,016,601 

 
 

 
 فلس

 
 فلس

 
 فلس

 
 فلس

 19.71  (40.21)  1.49  0.16  14 بمساهمي الشركة األمالسهم األساسية الخاصة  )خسارة(ربحية 

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

 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ  

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

  2020  2019  2020  2019 

 5,016,601   (6,077,162)  499,685   268,198   الفترة)خسارة( ربح 

 

 الدخل الشامل اآلخر: )الخسارة الشاملة األخرط

 

   

    

         بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى بيان األرباح أو الخسائر

 (34,419)  226,749   6,742   (53,907)  فروقات ترجمة عمالت من العمليات األجنبية

 (34,419)  226,749   6,742   (53,907)  الدخل الشامل اآلخر للفترة )الخسارة الشاملة األخرط(

 4,982,182   (5,850,413)  506,427   214,291   للفترة )ارة الشاملةالخس(مجموع الدخل الشامل 

         

         الخاص بـ :

 3,337,593   (6,651,826)  261,249   (26,038)  مساهمي الشركة األم 

 1,644,589   801,413   245,178   240,329   الحصص غير المسيجرة

   214,291   506,427  (5,850,413)   4,982,182 

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

 2020 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

 
     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 
 
  المالرأس 

 
 

  أسهم خزانة

 
 احتياجي

  أسهم خزانة

 
 احتياجي
  إجباري

 
احتياجي 
 اختياري

التغيرات  
التراكمية في 
  القيمة العادلة

احتياجي 
 ترجمة

  عمالت أجنبية

 
 

  أرباح مرحلة
المجموع 

  الجزئي

الحصص 
غير 

  المسيجرة
مجموع حقوق 

 الملكية

 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  )الخسارة الشاملة(الدخل الشامل مجموع 

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

 -  -  -  (817,029)  -  -  -  -  -  -  817,029  (15)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  2020 سبتمبر 30الرصيد في 

                      

 48,144,809   1,378,388   46,766,421   20,727,311   (425,687)  (385,735)  1,817,340  7,670,607   1,266,488  (244,480)  16,340,577  2019يناير  1الرصيد في 

 4,982,182   1,644,589   3,337,593   3,372,012   (34,419)  -  -  -  -  -  - الدخل الشامل للفترة)الخسارة الشاملة( مجموع 

 (990,000)  (990,000)  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات إلى الحصص غير المسيجرة

 46,926   46,926   -  -  -  -  -  -  -  -  - صافي الحركة على الحصص غير المسيجرة

 58,863   58,863   -  -  -  -  -  -  -  -  - اقتناء حصص غير مسيجرة

 (3,258,684)  -  (3,258,684)   (3,258,684)  -  -  -  -  -  -  - )15 )إيضاح - فلس للسهم( 20نقدية )أرباح توزيعات 

 48,984,096   ¤ 2,138,766   46,845,330    ¤ 20,840,639   (460,106)  (385,735)  1,817,340  7,670,607   1,266,488  (244,480)  16,340,577  2019سبتمبر  30الرصيد في 

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

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة
 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

 
 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  لتسعةل 

 2020  2019 

    :التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 ربح الفترة قبل حصة مةسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم)خسارة( 

 (6,077,162) العمالة الوجنية وحصة الزكاة 
 

 5,094,259 
    التسويات:

 7,097,192   6,064,436 وإجفاءاستهالك    
 236,388   176,722 مخصص مخزون بجيء الحركة   
 (248,611)  (80,020) وعقارات ومعداتممتلكات ربح بيع    
 35,000   30,000 خسائر انخفاض في قيمة عقارات استثمارية   
 (423,541)  250,707 استثمارات (أرباحخسائر )صافي    
 (62,666)  (43,139) إيرادات فوائد   
 2,471,265   1,447,046 يةمصاريف تمويل   
 1,404,746   1,041,786 مخصص مكاف ة نهاية الخدمة   

 2,810,376   15,604,032 
    التغيرات في الموجودات والمجلوبات التشغيلية:

 (277,059)  5,538,445 مخزون
 6,482,086   10,918,755 صافي موجودات / مجلوبات عقود

 (16,981,277)  40,660,709 مدينون وأرصدة مدينة أخرط وضمانات محتجزة على العقود
 15,068,011   (32,492,618) دائنون وأرصدة دائنة أخرط

 19,895,793   27,435,667 العمليات التشغيلية التدفقات النقدية الناتجة من
    

 (169,574)  (91,319) ضريبة دعم العمالة الوجنية المدفوعة
 (28,584)  - حصة الزكاة المدفوعة

 (40,000)  (367,412) مكاف ة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
 (2,307,287)  (1,401,488) مكاف ة نهاية الخدمة المدفوعة

 17,350,348   25,575,448 صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشجة التشغيلية

    
    :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (4,245,369)  (1,968,858) المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات
 639,339   410,772 المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات

 (379,420)  - حق انتفاع المدفوع لشراء
 62,666   - إيرادات فوائد مستلمة

 (3,922,784)  (1,558,086) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشجة االستثمارية
    

    التمويلية:التدفقات النقدية من األنشطة 
 (659,699)  (88,904) قروض جويلة األجل

 (140,333)  (345,456) لتزامات عقود اإليجارالمدفوع ال
 (1,085,494)  (2,496,021) دائنو مرابحات 

 (9,440,981)  (4,453,976) قروض قصيرة األجل وتسهيالت ائتمانية
 3,109,267   (4,315,313) بنوك دائنة

 (2,471,265)  (1,441,823) مدفوعة يةمصاريف تمويل
 (2,056,106)  (259) توزيعات نقدية مدفوعة

 (990,000)  (1,320,000) نقدية مدفوعة للحصص غير المسيجرة توزيعات

 (13,734,611)  (14,461,752) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشجة التمويلية

 (307,047)  9,555,610 في نقد ونقد معادل (النقصالزيادة )صافي 
 15,948,759   16,653,400 نقد ونقد معادل في بداية الفترة

 15,641,712   26,209,010 (5يضاح إنقد ونقد معادل في نهاية الفترة )
 
 

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



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

 2020سبتمبر  30

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

)والمعروفة سررابقا باسررم شررركة المجموعة المشررتركة للتجارة  ش.م.ك. )عامة( "الشررركة األم" –إن شررركة المجموعة المشررتركة للمقاوالت 
هي شركة مساهمة كويتية عامة مسجلة في دولة الكويت. تم ت سيسها بموجب عقد ذ.م.م.(،  - سليمان خالد عبداللجيف الحمد –والمقاوالت 

وآخرها ما تم الت شررير عليه بالسررجل التجاري بموجب وتعديالته الالحقة  1965نوفمبر 15والمةرخ في  4/ ب / جلد  215ت سرريس رقم 
على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة  بناء   2020يوليو  22بتاريخ  14/7مذكرة صرررررادرة من إدارة الشرررررركات المسررررراهمة رقم 

 (.6، حيث تم تعديل رأس مال الشركة األم ليصبح كما هو مبين في إيضاح رقم )2020 يونيو 26بتاريخ 
 

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

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

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

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

شركة األم أن تكون  سابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارل بصفة أصيلة أو بالوكالة. ويجوز لل شرة األعمال ال شركة األم مبا ويكون لل
دولة الكويت لها مصررلحة أو تشررترك ب ي وجه مع الهيئات التي تزاول أعماال شرربيهة ب عمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضررها في 

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

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

  .دولة الكويت – 13049الصفاة  4819صندوق بريد رقم  284مبنى  2قجعة  –إن العنوان المسجل للشركة األم هو منجقة العارضية 
 

 .2020نوفمبر  12من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ  المجمعة المكثفةتمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية 
 

  أسس العرض  -  2
قد  لدولي رقم ) أعدتل بة ا قا  لمعيار المحاسررررررر فة جب ية المجمعة المكث ية المرحل مال ( "التقرير المالي المرحلي". إن 34هذه المعلومات ال

انات السررياسررات المحاسرربية المسررتخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للفترة مماثلة لتلك المجبقة في إعداد البي
 .2019ديسمبر  31جمعة السنوية للسنة المنتهية في المالية الم

 

إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة ال تتضرررررررمن جميع المعلومات واإلفصررررررراحات المجلوبة لبيانات مالية كاملة وفقا  للمعايير 
أنه قد تم إدرال جميع التعديالت المتمثلة في االسرررررررتحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر  المجموعةالدولية للتقارير المالية. وترط إدارة 

، ال تعتبر بالضرورة مةشرا  عـررن نتائج األعمال التي 2020 سبتمبر 30ضرورية لعرض عادل. إن نتائج األعمال للفترة المنتهيـررة فـرري 
ول على معلومات إضرررررافية، يمكن الرجوع إلى البيانات المالية المجمعة ، وللحصررررر2020ديسرررررمبر  31يمكن توقعها للسرررررنة المنتهية في 

 .2019ديسمبر  31واإليضاحات المتعلقة بها للسنة المنتهية في 
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الجارية التطبيق
تم إصدارها وغير جارية الت ثير. إن تعديالت وتفسيرات أخرط لم تقم المجموعة بتجبيق مبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرط 

 على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. مادي ، ولكن ليس لها أي ت ثير2020تتجبق ألول مرة في 
 

 التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية الجارية الت ثير خالل السنة الحالية:
يناير  1ديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة التالية والتي أصرربحت سررارية على الفترات السررنوية التي تبدأ في أو بعد إن التع
تم تجبيقها على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. لم يكن لتجبيق تلك التعديالت أي ت ثير مادي على اإلفصررررررراحات أو  2020
 المدرجة في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. المبالغ

 
 تعريف األعمال –( 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديالت على 

 عرفةم  ال المصرررررجلحات(( هي تغييرات على ملحق أ، 3التعديالت في تعريف األعمال )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )
 ( فقج وبيانها كما يلي:3وإرشادات التجبيق واألمثلة التوضيحية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )

 

  دَخل وعملية موضوعية يوضح التعديل أنه لكي يتم اعتبار األنشجة والموجودات المستحوذ عليها ك عمال يجب أن تتضمن على األقل م 
   اإلنتال.تسهمان معا  بشكل جوهري في القدرة على 
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  اإلشارة إلى القدرة على تخفيض  وإزالةتضييق تعريفات األعمال واإلنتال من خالل التركيز على البضائع والخدمات المقدمة للعمالء
 .التكاليف

 إضافة إرشادات وأمثلة توضيحية لمساعدة المنشآت تقييم ما إذا كان قد تم االستحواذ على عملية موضوعية. 

 ومواصلة اإلنتال مفقودةالتقييم الذي يحدد ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي م دخالت أو عمليات  إزالة. 

  إضافة َخيار اختبار تركيز الذي يسمح بإجراء تقييم مبسج لمعرفة إذا كانت مجموعة األنشجة والموجودات المستحوذ عليها ال تمثل
 .األعمال

 
أعاله على تجميع األعمال التي يكون فيها تاريخ االستحواذ في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية األولى التي تبدأ في أو تسري التعديالت 

 ليس من المتوقع أن يكون لتلك التعديالت ت ثير مادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. .2020يناير  1بعد 
 

  Covid-19 امتيازات عقود اإليجار ذات الصلة بـ -"الت جير"  16المعيار الدولي للتقارير المالية تعديالت على 
الصادرة في  Covid-19امتيازات عقود اإليجار ذات الصلة بـرررررررر  على 46A, 46B, 60A, C20A, C20Bتم إضافة الفقرات رقم 

مع  2020يونيو  1ترات إعداد التقارير السررررنوية التي تبدأ في أو بعد . إن هذا التعديل يجب تجبيقه من قبل المسررررت جر على ف2020مايو 
 .2020مايو  28السماح بالتجبيق المبكر، بما في ذلك البيانات المالية التي لم تصدر بعد كما في 

 

ب ثر رجعي، مع االعتراف باألثر التراكمي لتجبيق هذا  COVID-19 يجب على المست جر تجبيق امتيازات عقود اإليجار ذات الصلة بـررر
كتعديل على الرصررررررريد االفتتاحي للرباح المرحلة )أو أي بند آخر مناسرررررررب من بنود حقوق الملكية( في بداية فترة إعداد  مبدئي االتعديل 

المالية  المعلوماتذا التعديل ت ثير مادي على التقارير السرررررنوية التي يجبق المسرررررت جر هذا التعديل ألول مرة. ليس من المتوقع أن يكون له
 .المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة

 
، والتي ليس لها 2020بخالف التعديالت المذكورة أعاله، هناك العديد من التعديالت والتفسررريرات األخرط سرررارية التجبيق ألول مرة في 

 .عةمادي على المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمت ثير 
 

 (19 كوفيد) المستجد كورونا فيروس عنة الناتج الجوهرية والتقديرات األحكام
ولقد تسرربب هذا الحدث  ،2020مارس  11( كجائحة عالمية بتاريخ 19 ية فيروس كورونا المسررتجد )كوفيدصررنفت منظمة الصررحة العالم

فترات جويلة من اإلغالق الجزئي والكلي للنشاج االقتصادي  أعقبهافي حدوث اضجرابات واسعة النجاق في االقتصادات العالمية والتي 
 اسرررررررتمراريةوقد قامت المجموعة بعمل بعض الخجج البديلة لضرررررررمان  .التجارية المختلفة األعمالإلى ت ثير سرررررررلبي مادي على  أدطمما 

 .الجائحة لفترات زمنية أجول وما قد يةدي إليه من تعجيل محتمل للعمال استمراراألعمال وإدارة المخاجر المتوقعة في حال 
 

ت ثيرات المختلفة للجائحة على المركز المالي للمجموعة والتي نتج عنها بعض األحكام والتقديرات  كما قامت المجموعة بإجراء تقييم لل
 (.20)إيضاح  جمعة المكثفة المرفقةمرحلية المالجوهرية والتي تم إدرال أثرها ضمن المعلومات المالية ال

 
 األحكام والتقديرات الجوهرية:

 المالية المرحلة البيانات إعداد إن. ب سرررباب حالية ومسرررتقبلية والتي تتعلق واالفتراضرررات والتقديرات األحكام ببعض تقوم إن المجموعة
 المبالغ على تةثر وافتراضرررررات بتقديرات والقيام الرأي إبداء اإلدارة من يتجلب المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا المجمعة المكثفة

 المجمعة المكثفة المالية المرحلية البيانات بتاريخ المحتملة والمجلوبات الموجودات عن واإلفصررررراح والمجلوبات للموجودات المدرجة
التقديرات. إن المصادر الرئيسية لعدم الت كد  تلك عن لفعليةا النتائج تختلف تلك الفترة وقد خالل والمصاريف لإليرادات المدرجة والمبالغ

، 2019ديسرررررمبر 31من التقديرات مماثلة لتلك المسرررررتخدمة في البيانات المالية المجمعة المدققة السرررررنوية للمجموعة للسرررررنة المنتهية في 
 :على المجموعة وذلك وفقا لما هو مبين أدناه 19 باستثناء ت ثير تفشي فيروس كوفيد

 
 خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المجف ة

بتحديث المدخالت واالفتراضرررات لتحديد خسرررائر االئتمان المتوقعة، وقد تم  2020 سررربتمبر 30قامت المجموعة خالل الفترة المنتهية في 
والتوقعات المسررتقبلية ألي تغييرات تنظيمية أو تشررريعية أو  الحالية االقتصرراديةتقدير خسررائر االئتمان المتوقعة من خالل دراسررة الظروف 

يتم مراجعة هذه الخسررررائر وإعادة تقييمها على أسرررراس ربع  .سررررياسررررية نتيجة التجورات الحادة المتعلقة بالجائحة وما قد ينتج عنها من أثار
 سنوي.

 
( حول د - 2) رقميمكن الرجوع إلى إيضرراح االئتمان المتوقعة حول سررياسررة المجموعة المتعلقة بخسررائر للحصررول على معلومات إضررافية 

 .2019ديسمبر  31البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 
 

 قياس القيمة العادلة للدوات المالية
بدراسررررة أثر التقلبات الحالية والمحتملة الناتجة عن الجائحة للت كد من القيم  2020 سرررربتمبر 30قامت المجموعة خالل الفترة المنتهية في 

المسررررررجلة للموجودات المالية غير المدرجة لدط المجموعة وذلك وفقا ألفضررررررل تقييم ممكن وفقا للمعلومات المتوفرة في تاريخ المعلومات 
ئم بمراقبة األسرواق للت كد من أن القيمة العادلة للموجودات والمجلوبات المالية المالية المرحلية المجمعة المكثفة. وتقوم المجموعة بشركل دا

 تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في السوق خالل الظروف الراهنة.
 

رقـم مكـن الرجـوع إلى إيضاح يحـول سياسة المجموعة المتعلقة بقياسات القيمة العادلـة للدوات الماليـة للحصول على معلومات إضافية 
 .2019ديسمبر  31لية المنتهية في البيانات المالية المجمعة للشركة للسنة الما( حول د - 2)
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 "والممتلكات والعقارات والمعدات "الموجودات غير المالية المحاصةالعقارات االستثمارية واالستثمار في شركات 

المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة، لم تحدد المجموعة أي ت ثير جوهري على القيمة الدفترية لموجوداتها كما في تاريخ المعلومات المالية 
عات غير المالية بسررررربب حالة عدم التيقن بشررررر ن تحديد الت ثير على التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة من هذه الموجودات غير المالية أو توق

. تدرك 2019ديسررمبر  31ادا  إلى الجريقة المسررتخدمة في تحديد القيمة العادلة لتلك الموجودات في المشرراركين في السرروق بالسررعر اسررتن
المجموعة أن بعض المناجق الجغرافية والقجاعات التي تتواجد فيها هذه الموجودات قد تت ثر سررررلبا ، ومع مزيد من اسررررتيضرررراح الوضررررع، 

االفتراضات ذات الصلة في إدرال قيم هذه الموجودات غير المالية بشكل مناسب تراقب المجموعة باستمرار توقعات السوق كما تستخدم 
 في المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.

 
 عقود اإليجار

رأت المجموعة كمةجر، ب ن التغيرات في دفعات عقود اإليجار الناتجة عن البنود المنصرررررروص عليها بموجب العقد األصررررررلي أو القانون 
المجبق أو اللوائح المعمول بها هي جزء من الشروج واألحكام األصلية لعقد اإليجار، حتى إذا كان أثر تلك الشروج ناشئ عن حدث مثل 

ار الدولي ، وفي هذه الحالة ال يوجد تعديل على عقود اإليجار فيما يخص أغراض المعيث لم يكن متوقع سرررررررابقا()حد 19جائحة كوفيد 
 .(16للتقارير المالية )

 
 المجلوبات وااللتزامات المحتملة

األعمال والعالقات  قامت المجموعة بتقييم األثر المترتب على تعجل أي أنشرررررجة تشرررررغيلية، بما في ذلك أي تحديات تعاقدية وتغييرات في
التجارية بين المجموعة والعمالء والموردين، فضرررررررال  عن اسرررررررتعراض الزيادة المحتملة في المجلوبات وااللتزامات المحتملة، ولم يتم 

 مالحظة أي تعديالت جوهرية في هذا الش ن.
 

 مبدأ االستمرارية 
القتصادية الحالية وكافة المعلومات المتاحة حول مخاجر وحاالت أجرت المجموعة تقييما حول قدرتها على االستمرار في ظل الظروف ا

تم تقييم التوقعات التي تتناول األداء المسرررررتقبلي للمجموعة ورأس المال والسررررريولة، وعلى الرغم من األثر المتفاقم  المسرررررتقبلية.عدم الت كد 
، إال أنه في الوقت الراهن، تشررير التوقعات إلى أن المجموعة لديها موارد كافية لالسررتمرار في مزاولة عملياتها التشررغيلية 19لوباء كوفيد 

، ونتيجة لذلك، فقد أعدت هذه 2019ديسرررررررمبر  31لمتعلق باالسرررررررتمرارية لم يت ثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ فضرررررررال  على أن موقفها ا
 المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية.

 
 عقارات استثمارية  -  3  

 سررررربتمبر 30دينار كويتي،  7,501,000 - 2019ديسرررررمبر  31)دينار كويتي  7,404,999 بقيمة دفترية ةسرررررتثمارياال راتعقاال إن
 .مع وعد بالشراء ةت جير تمويلي ودالبنوك المحلية مقابل عق لصالح بعض ةمسجلدينار كويتي(  7,461,998 - 2019

 
 مدينون وأرصدة مدينة أخرط  - 4

 

 سبتمبر 30
2020  

 ديسمبر  31
2019 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2019 

 32,718,543   48,655,505  23,006,018 وزارات وهيئات حكومية
 9,620,571   3,507,369  2,174,053 شركات ومةسسات

 11,922,049   13,244,116  15,472,256 مدينون تجاريون
 472,990   694,803  684,457 مدينون آخرون

 54,734,153   66,101,793  41,336,784 مجموع المدينون
 (3,482,717)  (3,826,685)  (3,826,685) خسائر االئتمان المتوقعةمخصص 

 51,251,436   62,275,108  37,510,099 نيالمدينصافي 

      
 36,853,173   36,639,752  21,063,561 ضمانات محتجزة على العقود

 (2,928,551)  (1,862,077)  (1,862,077) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 33,924,622   34,777,675  19,201,484 ضمانات محتجزة على العقودصافي 

      
 45,035,821   42,526,067  40,811,985 دفعات مقدمة عن أعمال عقود

 3,977,781   3,868,300  3,339,453 مصاريف مدفوعة مقدما
 1,257,674   1,248,024  1,605,422 موظفون مدينون
 5,844,431   4,716,586  4,502,698 ت مينات مستردة

 608,292   585,117  590,635 دفعة مقدمة عن ت سيس شركات
 2,240,052   1,121,622  3,487,353 (16مستحق من أجراف ذات صلة )إيضاح 

 -  (1,107,216)  (1,107,216) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 109,941,913 ¤  150,011,283   144,140,109 
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 نقد ونقد معادل  - 5   

 سبتمبر 30 
2020  

 ديسمبر  31
2019 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2019 

 15,268,255   15,868,143  21,283,811 نقد في الصندوق ولدط البنوك
 373,457   785,257  4,925,199 ودائع قصيرة األجل

 26,209,010  16,653,400   15,641,712 
 

% 1.25 من – 2019ديسررمبر  31)% 2.75% إلى 1.25من  بنكية قصرريرة األجلال ودائعالعلى  السررنوي الفعلي معدل الفائدة تراوح
 يوم من تاريخ إيداعها. 90 هذه الودائع بمعدل أقل منوتستحق %( 2.75% إلى 1.25 من – 2019 سبتمبر 30 ،%2.75إلى 

 
 رأس المال  - 6 

 16,340,577 – 2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 17,157,606يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 
 – 2019ديسمبر  31سهم ) 171,576,061دينار كويتي( موزعا على  16,340,577 – 2019 سبتمبر 30دينار كويتي، 

 فلس كويتي للسهم الواحد. 100سهم( بقيمة اسمية  163,405,773 – 2019 سبتمبر 30سهم،  163,405,773
 

على قرار الجمعية العامة غير العادية  بناء   2020 يوليو 22بتاريخ  14/7من إدارة الشرررررركات المسررررراهمة رقم  درةبموجب مذكرة صرررررا
 تمت الموافقة على ما يلي: 2020 يونيو 26المنعقدة بتاريخ 

 
دينار  817,029قدرها دينار كويتي أي بزيادة  17,157,606دينار كويتي إلى  16,340,577زيادة رأس مال الشرررررررركة من  (أ

سهم منحة مجانية بعدد  سبة  8,170,288كويتي وذلك عن جريق توزيع أ سهم لكل  5% من رأس المال أي بواقع 5بن سهم  100أ
بالتصويت  اإلدارةبتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم وتفويض مجلس  األم المقيدين بسجالت الشركة للمساهمين وذلك

 .بالكسور إن وجدت
 
 17,157,606( من عقد الت سيس للشركة األم: "حدد رأس مال الشركة بمبلغ 6( من النظام األساسي والمادة رقم )5تعديل المادة رقم ) (ب

دينار  12,157,606)النقدي  فلس وجميع األسهم عينية ونقدية 100كل سهم سهم قيمة  171,576,061دينار كويتي موزعا على 
 ."(كويتيدينار  5,000,000والعيني  كويتي

 
 خزانةأسهم   - 7   

 
 سبتمبر 30

2020  

 ديسمبر  31
2019 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2019 

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

 108,937  123,084  85,169 القيمة السوقية )دينار كويتي(
 244,480  244,480  244,480 التكلفة )دينار كويتي(

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

 ن هذا الرصيد غير قابل للتوزيع جوال فترة احتفاظ الشركة األم ب سهم الخزانة.. إالمجمعة المكثفةالمعلومات المالية المرحلية 
 
 دائنون وأرصدة دائنة أخرط  - 8

 
 سبتمبر 30

2020  

 ديسمبر  31
2019 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2019 

 44,611,657   31,342,142  19,242,904 مقدمة على عقوددفعات 
 27,653,435   25,467,778  16,332,834 ونمورد

 49,476,007   49,222,583  48,945,943 مصاريف مستحقة
 20,324,501   29,233,348  17,534,183 مقاولون

 27,600,332   27,528,950  28,841,612 ضمانات محتجزة للغير
 1,971,446   1,971,446  1,971,446 غراماتمخصص 

 288,287   866,561  170,795 دائنون آخرون
 74,943   90,187  - ضريبة دعم العمالة الوجنية المستحقة

 45,480   46,782  46,782 حصة مةسسة الكويت للتقدم العلمي المستحقة
   436,555   703,387  335,975 مكاف ة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

 294,165   714,406  581,633 (16إيضاح مستحق إلى أجراف ذات صلة )
 1,311,122   22,373  22,114 توزيعات مستحقة للمساهمين

 59,106   10,494  - ت مينات من الغير

 134,026,221  167,220,437   174,147,036 
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 والتي تتمثل في:

 
 سبتمبر 30

2020  

 ديسمبر  31
2019 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2019 

 29,986,803   21,551,469  23,184,547 الجزء غير المتداول
 144,160,233   145,668,968  110,841,674 الجزء المتداول 

 134,026,221  167,220,437   174,147,036 
 
 
 األجل ةض جويلوقر - 9

 يلي:تتلخص القروض جويلة األجل فيما 
  

  المتداولالجزء 
الجزء غير 

  المتداول
 

 المجموع

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

سنوات  5بمنجقة الصليبية الصناعية ويسدد على أقساج نصف سنوية لمدة 
 250,000 %.3.5فائدة سنوية بمعدل ، ويتحمل 2021نوفمبر  15حتى 

 

250,000  500,000 

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

 - % فوق سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركزي.1

 

2,500,000  2,500,000 

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

 - من قبل بنك الكويت المركزي.

 

5,000,000  5,000,000 

قرض من بنك محلي لتمويل شراء ممتلكات ومعدات ويسدد على أقساج  -
، ويحمل القرض فائدة 2023سبتمبر  15سنوات حتى  5نصف سنوية لمدة 

 416,000 %.3.5سنوية بمعدل ثابت 

 

1,252,000  1,668,000 

مقابل رهن آالت معدات لتمويل شراء آالت و قروض من بنوك خليجية -
 وربع سنوية تسدد على أقساج شهريةو ومعدات من إحدط الفروع الخارجية

% 2.25وتتحمل فائدة سنوية تتراوح من  2021 سنوات تنتهي خالل 3لمدة 
 11,183 .%3.5إلى 

 

11,183  22,366 

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

 9,779,270  9,029,959  749,311 )مدققة( 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 7,410,398  6,636,970  773,428 2019سبتمبر  30الرصيد كما في 
 

 إن األرصدة الدفترية للقروض جويلة األجل للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:
 

 سبتمبر 30
2020  

 ديسمبر  31
2019 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2019 

 7,371,180  9,717,904  9,668,000 دينار كويتي
 39,218  61,366  22,366 درهم إماراتي

 9,690,366  9,779,270  7,410,398 

 
 دائنو مرابحات   - 01

 
 سبتمبر 30

2020  

 ديسمبر  31
2019 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2019 

 12,876,444   11,105,271   8,566,059  إجمالي المرابحات 
 (76,709)  (122,944)  (79,753) يجرح : تكاليف تمويل مستقبلية غير مجف ة

 12,799,735   10,982,327   8,486,306  القيمة الحالية للمرابحات
 

 في:والتي تتمثل 
 

 سبتمبر 30
2020  

 ديسمبر  31
2019 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2019 

 723,355   590,597  366,783 الجزء غير المتداول 
 12,076,380   10,391,730  8,119,523 الجزء المتداول 

 12,799,735   10,982,327  8,486,306 القيمة الحالية للمرابحات
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الكفالة التضررامنية من برهن مبنى ضررمن ممتلكات وعقارات ومعدات، وب مضررمونةتخص شررركات تابعة، وهي  بعض دائني مرابحاتإن 

 الشركة األم.
 

 ائتمانيةقروض قصيرة األجل وتسهيالت  - 11
% إلى 10تمثل دفعات مقدمة من البنوك عن عقود مقاوالت، على أن تسرردد باسررتقجاع  االئتمانيةتسررهيالت القروض قصرريرة األجل والإن 
 – 2019ديسمبر  31) %4.75% إلى 3 منجزة. تتحمل القروض فائـررردة سنوية تتراوح منالعمال األ% من المبالـرررغ المستلمة من 20
 إن .من قبل بنك الكويت المركزي فوق سررررررعر الخصررررررم المعلن (%3% إلى 1.5من  – 2019 سرررررربتمبر 30 ،%6% إلى 4.25من 

 .العقود إيرادات حق برهن حوالة مضمونة االئتمانيةجل والتسهيالت األلقروض قصيرة ا
 
 بنوك دائنة - 21

 تتمثل البنوك الدائنة في تسهيالت سحب على المكشوف وأوراق دفع.
 

 30%، 2.5% إلى 1من  – 2019ديسمبر  31)% 2.5% إلى 1 تتراوح منسحب على المكشوف تتحمل فائدة سنوية الإن تسهيالت 
 سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وتستحق عند الجلب. فوق (%2.5% إلى 1من  – 2019 سبتمبر

 
فوق سرعر الخصرم المعلن من قبل  ،(%2 – 2019 سربتمبر 30%، 2 – 2019ديسرمبر  31) %2تتحمل فائدة سرنوية إن أوراق الدفع 

 يوم. 180وتستحق خالل  بنك الكويت المركزي
 
شررركاء لوالكفالة الشررخصررية على إيرادات العقود حوالة حق برهن تخص الشررركة األم والشررركات التابعة وهي مضررمونة البنوك الدائنة  إن

 .لصالح البنوكالشركات التابعة 
 
 

 )الخسارة( الربحمجمل  - 31
  

 
 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في للثالثة 

 أشهر  للثالثة 
 30المنتهية في 

 2019 سبتمبر

  
 

 مشاريع

 سيـارات 
 وكـرال
 ومعـدات

 األسفلتمصنعي  
والخالجات 
 المركزية 

 استبعادات ما 
 بين األقسـام

 الداخليـة

  
 

 المجمـوع

  
 

 المجمـوع

 59,107,848   43,364,909   ¤ (2,577,388)  1,218,939   465,580   44,257,778  إيرادات تشغيلية
 (55,923,785)  (41,945,432)  2,577,388   (801,431)  (679,538)  (43,041,851) تكاليف تشغيلية

 3,184,063   1,419,477   -  417,508   (213,958)  1,215,927   )الخسارة( مجمل الربح
 
  

 
 2020 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  للتسعة

 أشهر  للتسعة 
 30المنتهية في 

 2019 سبتمبر

  
 

 مشاريع

 سيـارات 
 وكـرال
 ومعـدات

 األسفلتمصنعي  
والخالجات 
 المركزية 

 استبعادات ما 
 بين األقسـام

 الداخليـة

  
 

 المجمـوع

  
 

 المجمـوع

 189,479,589   132,364,982   (8,825,098)  2,984,714   1,350,350   136,855,016  إيرادات تشغيلية
 (176,403,856)  (132,412,523)  8,825,098   (1,746,007)  (1,958,693)  (137,532,921) تكاليف تشغيلية

 13,075,733   (47,541)  -  1,238,707   (608,343)  (677,905) الربح  )الخسارة( مجمل

 
 األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم السهم )خسارة(ربحية    - 41

على ربح السرررهم األسررراسرررية بناء  )خسرررارة( ليس هناك أسرررهم عادية مخففة متوقع إصررردارها، إن المعلومات الضررررورية الحتسررراب ربحية 
 يلي:الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم والمتوسج المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما )خسارة( 

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

 2020  2019  2020  2019 

 3,372,012   (6,878,575)  254,507   27,869  الفترة الخاص بمساهمي الشركة األم )خسارة( ربح 
         

 أسهم  أسهم  أسهم  أسهم : المتوسج المرجح لعدد األسهم القائمة

 163,405,773   163,405,773   ¤ 163,405,773   163,405,773  الفترةعدد األسهم المصدرة في بداية 

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

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

 171,104,472   171,080,893   171,104,472   171,080,893  لعدد األسهم القائمةالمتوسج المرجح 
 

 فلس
 

 فلس

 

 فلس
 

 فلس

السهم األساسية الخاصة بمساهمي )خسارة( ربحية 
 1.49  0.16 الشركة األم 

 
(40.21) 

 
19.71 

 
قبل التعديالت ب ثر رجعي والمتعلقة بإصدار أسهم منحة  2019 سبتمبر 30فلس للفترة المنتهية في  20.70بلغت ربحية السهم األساسية 

   (.15والتي تم إقرارها فيما بعد من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة األم )إيضاح 
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 العامةالجمعية  - 51

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

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

سمية، أي بواقع من القيمة اإل %20على توزيع أرباح نقدية بنسبة  2019مايو  5لعامة لمساهمي الشركة األم المنعقدة في وافقت الجمعية ا
دينار كويتي عن  436,555وتوزيع مكاف ة ألعضررررراء مجلس اإلدارة بمبلغ  دينار كويتي 3,258,684فلس للسرررررهم أي بقيمة إجمالية  20

 .2018ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 
 

 فصاحات المتعلقة باألجراف ذات الصلةإلا  - 61
، شررركات تحت سرريجرة أفراد اإلدارة العليادارة، ، أعضرراء مجلس اإلسرراهمينالمقامت المجموعة بمعامالت متنوعة مع أجراف ذات صررلة ك

وبعض األجراف ذات الصررررررلة األخرط. إن األسررررررعار وشررررررروج الدفع المتعلقة بهذه المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة  مشررررررتركة
 :تمت مع أجراف ذات صلة هي كما يلي التيالت المجموعة. إن األرصدة والمعام

 
 

 :المكثف المجمع بيان المركز المالي المرحلياألرصدة المتضمنة في 
 

شركات 
  المحاصة

 ذات أجراف
 أخرط صلة

 
 سبتمبر 30

2020  

 ديسمبر  31
2019 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2019 

 2,240,052  1,121,622  3,487,353  807,320  2,680,033  (4مدينون وأرصدة مدينة أخرط )إيضاح  

 294,165  714,406  581,633  421,216  160,417 (8دائنون وأرصدة دائنة أخرط )إيضاح  
 
 

 المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف:
 :مزايا اإلدارة العليا

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

 2020  2019  2020  2019 

 800,595  615,534  264,522  163,186  األجلمرتبات ومزايا قصيرة 
 31,882  25,971  10,627  6,584 مكاف ة نهاية الخدمة

 169,770  275,149  641,505  832,477 
 
 

 معلومات القجاعات   - 71
إن المجموعة مقسررمة إلى أقسررام تشررغيلية إلدارة أنشررجتها المختلفة. وتمارس المجموعة نشرراجها بشرركل رئيسرري في دولة الكويت وخارجها. 

التالية حسب الموقع الجغرافية وألغراض بيان تحليل القجاعات الرئيسية، قامت إدارة المجموعة بتصنيف أنشجة المجموعة إلى القجاعات 
  وموجودات كل قجاع على حدة: الجغرافي لعمالء

 دولة الكويت. -
 .مجلس التعاون الخليجيدول  -

 
 

  2020 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  للتسعة 

 
 دولة 

  تالكوي
مجلس التعاون دول 

  الخليجي
الحصص غير 

 المجمـوع  المسيجرة

 132,364,982   -  73,919,879  58,445,103  إيرادات تشغيلية
 (132,412,523)  -  (69,583,326)  (62,829,197) تكاليف تشغيلية

 (47,541)  -  4,336,553  (4,384,094) الربح )الخسارة( مجمل

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

 251,811,704   -  68,297,785   183,513,919  موجودات القجاعمجموع 

 209,974,974   -  58,449,863  151,525,111  مجلوبات القجاعمجموع 
 
 

  2019 سبتمبر 30المنتهية في أشهر  للتسعة 

 
 دولة 

  تالكوي
دول مجلس التعاون 

  الخليجي
الحصص غير 

 المجمـوع  المسيجرة

 189,479,589   -  49,053,792   140,425,797  إيرادات تشغيلية
 (176,403,856)  -  (45,805,666)   (130,598,190) تكاليف تشغيلية

 13,075,733   -  3,248,126   9,827,607  مجمل الربح

 5,016,601   1,644,589   52,686   3,319,326  نتائج القجاع

 297,368,174   -  69,210,324   228,157,850  موجودات القجاعمجموع 

 248,384,078   -  59,912,864   188,471,214  مجلوبات القجاعمجموع 
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 التزامات ومجالبات محتملة - 81

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

 
 سبتمبر 30

2020  

 ديسمبر  31
2019 
  )مدققة(

 سبتمبر 30
2019 

 22,892,606  15,579,181  11,921,847 اعتمادات مستنديه  
 154,735,967  147,110,130  135,432,057 كفاالت إنجاز  
 62,482,160  49,532,593  44,629,831 كفاالت دفعات مقدمة  
 10,099,279  11,004,304  11,875,201 كفاالت مناقصات  
 31,238,629  35,313,005  56,807,813 كفاالت محجوز ضمان  
 11,835,243  11,706,716  11,373,841 كفاالت أخرط  

 272,040,590  270,245,929  293,283,884 
 
 
د المجموعة، والذي ليس المجموعة ضرررد الغير ومن الغير ضررر توجد لدط المجموعة مجالبات قضرررائية تتمثل في قضرررايا مرفوعة من -ب 

لمجموعة، فإنه لن يكون لهذه إدارة اتقدير النتائج التي سررروف تترتب عليها إلى أن يتم البت فيها من قبل القضررراء. وفي رأي  باإلمكان
 مجالباتوعليه، لم تقم المجموعة بقيد  للمجموعة المجمعة المكثفةالمجالبات ت ثير سرررررررلبي مادي على المعلومات المالية المرحلية 

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

 قياس القيمة العادلة - 19
بالقيمة  والموجودات المالية أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح  كالموجودات الماليةتقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية 

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

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

  االلتزاممن خالل السوق الرئيسي للصل أو. 

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

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

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

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

 أو غير مباشر.

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

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

  المجموع
 المستوط
 الثالث

 المستوط 
  الثاني

 المستوط
  األول

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

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

 
 :)مدققة( 2019ديسمبر  31المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في  موجوداتإن الجدول التالي يبين 

 

  المجموع
 المستوط
 الثالث

 المستوط 
  الثاني

 المستوط
  األول

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -  -  557,703  557,703
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 3,024,308  61,816  -  3,086,124

3,643,827  557,703  61,816  3,024,308  
 
 

 :2019 سبتمبر 30المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في  موجوداتإن الجدول التالي يبين 
 

  المجموع
 المستوط
 الثالث

 المستوط 
  الثاني

 المستوط
  األول

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -  -  714,265  714,265
 العادلة من خالل األرباح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة  2,947,804  61,733  -  3,009,537

3,723,802  714,265  61,733  2,947,804  
 

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



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

 2020سبتمبر  30

 الدينار الكويتي(ب)جميع المبالغ 

15 

 
 (19كوفيد )المستجد  فيروس كورونااألثر المترتب على وباء   - 20

الفيروس  الحتواءمختلف الحكومات  اتخذتهاالعديد من التدابير التي  2020خالل عام  )19جد )كوفيد شهد تفشي فيروس كورونا المست
، وتتلخص 2020سبتمبر  30ونتائج أعمال المجموعة خالل الفترة المالية المنتهية في  االقتصاديوالتي كان لها ت ثير سلبي على النشاج 

 تلك اآلثار فيما يلي:
 

 نخفاض قيمة الموجودات غير الماليةا -
 االستثمارية العقارات

بتحديد ما إذا كان وبناء  عليه قامت المجموعة قامت المجموعة بتقييم الظروف االقتصادية في المنجقة نتيجة لتفشي فيروس كورونا، 
بمبلغ عقارات استثمارية االعتراف بخسائر انخفاض في قيمة تم  ذلك على بناء  . للمجموعة العقارات االستثماريةة هناك انخفاض في قيم

 دينار كويتي. 30,000
 

 الخسائر االئتمانية المتوقعة وانخفاض قيمة الموجودات المالية -
 ستنتجتا ذلك على بناء   .القيمة فينخفاض احتمل ت ثرها لتحديد وجود أي مةشرات المقامت المجموعة بتقييم التعرضات في القجاعات 

 .19 كوفيد وباء على مترتبمادي  أثرالمجموعة إلى أنه ال يوجد أي 
 

 سعرةغير المو المسعرة القيمة العادلة للموجودات المالية -
 األوراقفي  المجموعةستثمارات نخفاض القيمة العادلة الاأظهرت األسواق المالية المحلية واألجنبية تراجعا  وتقلبا  كبيرا ، مما أدط إلى 

" األرباح أو الخسائر خالل من العادلة بالقيمة مالية كموجوداتالمصنفة "وغير المسعرة التي تحتفظ بها المجموعة المسعرة و المالية
، تكبدت المجموعة خسائر مادية ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة خالل الفترة ذلك علىدينار كويتي. وبناء   250,707بمبلغ 

 .2020سبتمبر  30المنتهية في 
 

والت ثير السلبي المستمر حتى تاريخ إعداد البيانات المالية المرحلية المجمعة المكثفة المرفقة على  19 -أزمة جائحة كوفيد  المتدادونظرا  
قتصادي، ال يمكن توقع الت ثير الفعلي على أنشجة المجموعة خالل الفترة م التيقن المستمرة بش ن الوضع االوحالة عد االقتصاديالنشاج 

وما بعدها في تلك المرحلة، وعليه سوف تقوم المجموعة بتقييم أية ت ثيرات مستقبلية على نتائج أعمالها ومركزها  2020المتبقية من عام 
 المالي.




