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  13 – 6   (غیر مدققة) المجمعة المكثفة المرحلیة المالیة المعلوماتإیضاحات حول 

 

 

 







 ش.م.ك. عامة والتبناء المعامل والمقاة الكویتیة لركشال
  وشركاتھا التابعة

 دولة الكویت

 2021 مارس 31 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في المجمع المكثف المرحلي الدخلبیان 
 (غیر مدقق) 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي) 
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 الثالثة أشھر المنتھیة في إیضاح

 مارس 31
  2021  2020 

  12,943,341  8,829,872 13  إیرادات
 )11,444,392(  (7,837,982) 14  تمبیعاالتكلفة 

   1,498,949  991,890   مجمل الربح
 (85,561)  )19,234( 15 صافي مصروفات تشغیلیة أخرى

 -  ,381,2433 16 ض في القیمةات وانخفارد مخصص
 )465,644(  )489,823(  مصاریف عمومیة وإداریة

 63,216  48,278  صافي إیرادات استثمارات عقاریة
 (4,816)  (1,241)  تمویل یفالتك
 1,006,144  3,911,113  ربح قبل االستقطاعات لا

 (9,055)  (39,111)  حصة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي
 (25,154)  (97,778)  دعم العمالة الوطنیةبة ضری
 (10,061)  (39,111)   الزكاة

 961,874  3,735,113  ربح الفترة
 9.02  34.97 17 ربحیة السھم (فلس)

 

 .المجمعة المكثفةالمرحلیة  المالیةمعلومات من ھذه الال یتجزأ جزءاً تشكل  قةفإن اإلیضاحات المر
 

 



 ةامعك. ش.م. الكویتیة لبناء المعامل والمقاوالتالشركة 
  لتابعةوشركاتھا ا

 دولة الكویت

  2021 مارس 31 لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في لمكثفالمجمع ا الشامل المرحلي الدخلبیان 
 (غیر مدقق) 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي) 
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 الثالثة أشھر المنتھیة في
 مارس 31

 

2020  2021  
 ربح الفترة 3,735,113  874961,

  رى:خالدخل الشامل األبنود    
 :فثالمرحلي المجمع المك بیان الدخل بنود یمكن إعادة تصنیفھا الحقاً ضمن   
 احتیاطي ترجمة عمالت أجنبیة   

  فروق ترجمة بیانات مالیة بعمالت أجنبیة (15,607)  125,648
 ةللفتر ىخرل األالشام الدخل بنود إجمالي (15,607)  125,648

 الشامل للفترة الدخل إجمالي 3,719,506  1,087,522

 

 .المجمعة المكثفةالمرحلیة  المالیةات ممعلومن ھذه الزأ یتجال جزءاً كل تش إن اإلیضاحات المرفقة



 ك. عامةش.م. والتالشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقا
  وشركاتھا التابعة

 دولة الكویت

  2021 مارس 31 لمنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر ا المجمع المكثف المرحلي قوق الملكیةلتغیرات في حا نبیا
 (غیر مدقق) 

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي) 
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احتیاطیات أخرى  احتیاطي اختیاري احتیاطي قانوني أسھم خزانة رأس المال 
 )01(إیضاح 

 المجموع أرباح مرحلة

 26,966,656 8,023,551 813,440 4,303,250 4,333,802 (536,584) 10,029,197  2020یر ینا 1د كما في الرصی
 961,874 61,8749 - - - - - ربح الفترة

 125,648 - 125,648 - - - -  للفترةاألخرى الشامل  بنود الدخل إجمالي
 28,054,178 8,985,425 088939, 4,303,250 4,333,802 (536,584) 10,029,197 2020مارس  31الرصید كما في 

        
 30,510,913 9,271,648 762,217 ,48275,94 5,006,034 53)(6,584 116,032,11   2021ینایر  1 الرصید كما في

 1133,735, 3,735,113 - - - - - ربح الفترة
 (15,607) - )1(5,607 - - - -  للفترةاألخرى الشامل  بنود الدخل إجمالي

 194,040 - 133,251 - - 60,789 - بیع أسھم خزینة
 34,424,459 13,006,761 879,861 ,48275,94 5,006,034 47)(5,795 116,032,11 2021مارس  31الرصید كما في 

 

 .المجمعة المكثفةالمرحلیة  المالیةمعلومات ھذه المن ال یتجزأ جزءاً تشكل  إن اإلیضاحات المرفقة

 



 ش.م.ك. عامة الشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاوالت
  التابعةوشركاتھا 

 دولة الكویت

  2021 مارس 31 المنتھیة فيلفترة الثالثة أشھر  مجمع المكثفال حليالمر التدفقات النقدیةبیان 
 ) (غیر مدقق

 (جمیع المبالغ بالدینار الكویتي) 
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 أشھر المنتھیة في ثالثةال إیضاح 
 مارس 31

  2021  2020 
     ةالتدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلی

 74961,8  ,1133,735  لفترة ربح اصافي 
     :تسویات لــ

 742,962  299,774  استھالكات وإطفاءات
 -  4,483   ت ومعداتمن بیع ممتلكات وآال خسارة

 -  )3,381,243(  ض في القیمةات وانخفارد مخصص
 -  (21,451)  أرباح فوائد
 4,816  1,241  أعباء تمویل
 95,734  74,058  ین خدمة للموظف مكافأة نھایة

 1,805,386  711,975  ربح التشغیل قبل التغیرات في رأس المال العامل
     1,990,067  1,265,292  وأرصدة مدینة أخرى ونن تجاریوینمد

       (465,302)   (444,148)  المخزون
         646,084  (307,600)  ودات العقودموج

         53,3)(44  ,64)(109  یجاراتالتزامات عقود ا
     (3,643,311)   (1,180,491)  ن وأرصدة دائنة أخرىون تجاریودائن

         490,064   (2,261,431)  التزامات العقود
 (101,923)   (81,855)  ة المدفوعةخدمال ایةمكافأة نھ

 1667,72  )2,362,367(  یلیةاألنشطة التشغ الناتج من /(المستخدم في)صافي النقد 
     

     ات النقدیة من األنشطة االستثماریةدفقالت
          (56,725)  (131,273)  ممتلكات وآالت ومعدات  شراء

 -  21,451  مستلمة أرباح فوائد
          ),56(725  (109,822)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

     
     ة التمویلیةیة من األنشطالتدفقات النقد

 (1,327,470)  (22,776)  بنكیةلیالت اوالتسھقروض ال من المدفوع فيصا
 -  194,040  أسھم خزانةالمحصل من بیع 

 (8,205)   (13,786)  توزیعات أرباح مدفوعة
  (4,816)  )(1,241  أعباء تمویل مدفوعة

 1,340,4)(91  156,237  ةالتمویلیة األنشط (المستخدم في) /الناتج من صافي النقد
 (729,495)  )2,315,952(  في النقد والنقد المعادلالتغیر  صافي

 ,525,6632  21,862,991  ة الفترةفي بدایالنقد والنقد المعادل 
 1,796,168  19,547,039 8 الفترة نھایةفي النقد والنقد المعادل 

 .المجمعة المكثفةالمرحلیة  المالیةمعلومات من ھذه الأ جزال یتجزءاً تشكل  إن اإلیضاحات المرفقة

 



 ش.م.ك. عامة والتلشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاا
  وشركاتھا التابعة

 دولة الكویت

  2021 ارسم 31أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال المجمعة المكثفةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 
 (غیر مدققة) 

 غیر ذلك)ما لم یذكر  تيیلكو(جمیع المبالغ بالدینار ا
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 واألنشطة سسیتأال .1
 دولة الكویت بتاریختیة تأسست في ركة مساھمة كویھي ش )"الشركة األم"( .عالشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاوالت ش.م.ك.

 .الكویت 13135، اةالصف 3404ص.ب.  المسجل ھو الشركة األم مكتب. إن عنوان 1979فبرایر  24
 الرئیسیة في: األم أغراض الشركةثل تتم
 المقاوالت المدنیة والمیكانیكیة والكھربائیة والصیانة.ال أعمتنفیذ  •
 ، ومعدات إنذار الحریق.میاهعدات معالجة الواض السباحة، متركیب وصیانة المصاعد، أح •
 امتالك العقارات واألراضي. •
 دراء محافظ.م استثمار الفوائض المالیة من خالل •

تالیة (یشار إلیھم مجتمعین ت المالیة للشركة األم والشركات التابعة الومامعللومات المالیة المرحلیة المجمعة الذه المعتتضمن ھ
 التابعة: بیان بالشركات ة"). وفیما یليبـ"المجموع

 نسبة الملكیة% 

 إسم الشركة

مارس  31
2021 

 دیسمبر 31
2020 
 (مدققة)

 مارس  31 
2020 

 90  90 90 حدةلمتة ادولة اإلمارات العربی -ي دب -اوالت ذ.م.م كي سي بي سي للمق
 100  100 100 دولة اإلمارات العربیة المتحدة -دبي  -لیمتد للمقاوالت  28بریم 

 70  70 70 سلطنة عمان -شركة ماس العالمیة 
 50  50 50 قطر -ذ.م.م.  -قطر  -كي سي بي سي 
 100  100 100 الكویت -لت ش.ش.و. اإلسفرمادیة إلنتاج الشركة الخطوط 

 010  100 100 الكویت -الكویتیة للمصاعد والساللم الكھربائیة ومقاوالتھا ش.ش.و.  ةقنیالتالشركة 
 100  100 100 لبنان -ایھ.ال القابضة اس.شركة تعمیر 

 100  100 100 الكویت -شركة المعامل العقاریة ش.ش.و 
، فیما عدا 2021مارس  31كما في ارة اسطة اإلدبو عدةمعلومات مالیة ملشركات التابعة بناًء على المالیة ل المعلوماتع تم تجمی

 .2021مارس  31على معلومات مالیة غیر مدققة كما في  ر القابضة بناءً وشركة تعمیلیمتد  28شركة بریم 
 كمادینار كویتي  15,443,689( 2021س مار 31كما في كویتي ر دینا  15,329,679بلغت إجمالي موجودات الشركات التابعة 

تي كما ر كویدینا 202,100ھم ) وبلغت صافي أرباح2020مارس  31دینار كویتي كما في  16,575,324، 2020سمبر دی 31 في
 ).2020مارس  31دینار كویتي كما في  373,623ربح ( 2021مارس  31في 

 . 2021مایو  9 في جمعة المكثفة من قبل مجلس اإلدارةلمالیة المرحلیة الما تم الموافقة على إصدار المعلومات

 والسیاسات المحاسبیة الھامةالعرض س اأس .2

 أسس اإلعداد 2.1
 .") "المعلومات المالیة المرحلیة34المكثفة وفقاً لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي (رحلیة المجمعة ات المالیة المأعدت المعلوم
اإلیضاحات المطلوبة للبیانات المالیة الكاملة وفقاً ت ووماجمعة المكثفة ال تتضمن جمیع المعلة المالیة المرحلیملا إن المعلومات

 .2020دیسمبر  31مع البیانات المالیة السنویة المجمعة للمجموعة كما في  باالقتران راءتھاویجب ق لمالیة.الدولیة للتقاریر اللمعاییر 
إدراجھا في المعلومات المالیة المرحلیة تم قد بما في ذلك االستحقاقات المتكررة تعدیالت الضروریة لاع في رأي اإلدارة أن جمی

ال تعتبر بالضرورة مؤشراً  2020مارس  31منتھیة في عمال للفترة ال. إن نتائج األورة عادلةالمجمعة المكثفة لیكون العرض بص
یانات المالیة البلى لى معلومات إضافیة، الرجوع إصول ع. للح2021دیسمبر  31ي عن النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المنتھیة ف

 .2020دیسمبر  31ت المتعلقة بھا للسنة المنتھیة في المجمعة واإلیضاحا
 
 
 



 ش.م.ك. عامة والتلشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاا
  وشركاتھا التابعة

 دولة الكویت

  2021 ارسم 31أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال المجمعة المكثفةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 
 (غیر مدققة) 

 غیر ذلك)ما لم یذكر  تيیلكو(جمیع المبالغ بالدینار ا
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 یة الھامةالمحاسب السیاسات 2.2
 المالیةلبیانات اد اإعد ة فيبعتتلك الم معالمعلومات المالیة المرحلیة المكثفة المجمعة متفقة في إعداد طبقة إن السیاسات المحاسبیة الم

 تسري كما فيالمعاییر الجدیدة والمعدلة التي  اء تطبیق، باستثن2020دیسمبر  31في للمجموعة للسنة المنتھیة  ویةالسنالمجمعة 
دید من یسري الع د.وعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صدر ولكبنھ لم یسر بع. لم تقم المجم2021ینایر  1
 .لمكثفة المجمعة للمجموعةومات المالیة المرحلیة ایس لھا تأثیر على المعلا لأنھإال  2021الت ألول مرة في سنة عدیالت

 تقدیر القیمة العادلة .3
 :يیتم تقدیر القیمة العادلة للموجودات وااللتزامات المالیة كما یل

 سواق نشطة.الیة المسعرة في أملا األسعار المعلنة لألدوات المستوى األول:  -
لموجودات أو التزامات مماثلة في سوق األسعار المعلنة  .ات المماثلةلألدو ار المعلنة في سوق نشطاألسع المستوى الثاني:  -

 .بخالف األسعار المعلنة لألدوات المالیة -یمكن مالحظتھا  –مدخالت غیر نشط. 
 .ظتھامالحسوق یمكن  على بیانات اھخالتدمد طرق تقییم ال تستن المستوى الثالث:  -

المرحلیة  المالیة المعلوماتلمطلوبات المالیة األخرى تعادل تقریباً قیمتھا الدفتریة كما في تاریخ لة للموجودات واإن القیمة العاد
 .المجمعة المكثفة

 ومعدات ممتلكات وآالت .4
 مارس 31  دیسمبر 31  مارس 31 
 2021  2020  2020 
   )ةققمد(   

 03,50611,3  11,303,506  8,800,497 ر ینای 1في  الرصید
 56,725  564,510  356,979 إضافات

 -  (68,769)  (4,483) استبعادات
 (740,736)  (2,977,023)  (297,549) استھالكات

 -  -  (220,000) االنخفاض في القیمة
 928  (21,727)  (111) ت مالیةفروق ترجمة بیانا

 ,635,3338  78,800,49  10,620,423 

 مخزون .5
 مارس 31  سمبردی 31  مارس 31 
 2021  2020  2020 
   (مدققة)   

 1,993,862  1,781,883  2,227,460 ولیةمواد أ
 1,134,730  1,170,549  1,169,099 قطع غیار

 3,396,559  2,952,432  3,128,592 
 (351,396)  350,894)(  (350,873) دم مخصص تقا

 6863,045,  2,601,538  2,777,196 

 

 

 

 

 



 ش.م.ك. عامة والتلشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاا
  وشركاتھا التابعة

 دولة الكویت

  2021 ارسم 31أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال المجمعة المكثفةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 
 (غیر مدققة) 

 غیر ذلك)ما لم یذكر  تيیلكو(جمیع المبالغ بالدینار ا
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 تجاریون وأرصدة مدینة أخرىمدینون  .6
 مارس 31  دیسمبر 31  مارس 31 
 2021  2020  2020 
   (مدققة)   

 21,176,204  16,130,420  16,796,957 مدینون تجاریون
 21,460,896  9,051,472  9,341,847 مدینو محجوز ضمان 

 ,80481326,  25,181,892  042,637,10 
 8,214,8)(14  ,8)9(12,398  )672,265,9( ةمخصص خسائر االئتمان المتوقع

 16,873,132  69,494216,  34,422,286 
 -  2,179,780  - دات مستحقة إیرا

 750,480  519,032  557,009 دفعات مقدمة للموردین
 952,447  73,3786  786,337 دفعات مقدمة لشراء عقارات

 441,154  379,637  99,2362 أخرى
 515,71418,  34,280120,  36,566,367 

 تزامات عقودال /موجودات  .7
 مارس 31  دیسمبر 31  مارس 31 
 2021  2020  2020 
   (مدققة)   

افاً إلیھا األرباح المحققة تكالیف اإلنشاء المتكبدة مض
 156,092,418  185,728,731  93,224,879 ھتاریخ تىومخصوماً منھا الخسائر المتكبدة ح

ً ناقص  ,170)(593,655  190,498,49)(4  (95,425,611) یر اإلنجاز: فواتا
 (2,200,732)  (4,769,763)  (14,501,237) 

      :ضمن بندالمالیة المجمعة  المعلوماتفي یتم إثباتھا 
 ,15)298(728,  (5,206,073)  (2,944,642) التزامات عقود -
 1,4911,48  436,310  743,910 دموجودات عقو -
 732)(2,200,  (4,769,763)  (14,501,237) 

فذة والتي لم یصدر عنھا فواتیر للعمالء. إن ھذه المبالغ سوف یتم م المجموعة باالعتراف بموجودات العقود لألعمال المنتقو -
 للعمالء. رتیلى الذمم التجاریة عند إصدار الفواإتحویلھا الحقاً 

 ى تاریخھ وفقاً لطریقة نسبة اإلتمام.زیادة عن اإلیرادات المحققة حتالء بالرادات العقود في المبالغ المحصلة من العمتتمثل إی -

 قد المعادلالننقد وال .8

 

 مارس 31
2021 

 دیسمبر 31 
2020 
 (مدققة)

 مارس 31 
2020 

 828,771,3  11,553,598  9,240,422 حسابات جاریة وتحت الطلب
 4260,14  10,257,262  10,261,077 ى البنوكودائع ألجل لد
 5252,6  24,508  45,540 نقد بالصندوق

 105,544  62372,  - صیلشیكات تحت التح
 19,547,039  21,862,991  1,796,168 

، 2020دیسمبر  31 - %1.55 - %1.45( 2021مارس  31كما في  %1.55 - %1.45سعر الفائدة على الودائع متوسط بلغ 
 ).2020مارس  31 - 0.7% - 0.5%

 
 
 
 
 
 



 ش.م.ك. عامة والتلشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاا
  وشركاتھا التابعة

 دولة الكویت

  2021 ارسم 31أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال المجمعة المكثفةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 
 (غیر مدققة) 

 غیر ذلك)ما لم یذكر  تيیلكو(جمیع المبالغ بالدینار ا
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  المساھمینحقوق  .9

 رأس المال
فلس  100سھم بقیمة  110,321,164دینار كویتي موزع على  11,032,116 كة األم المصرح بھ والمصدرمال الشر رأس بلغ

 100 مةیسھم بق 100,291,968 لىع ار كویتي موزعدین 10,029,197( 2020 دیسمبر 31و 2021مارس  31للسھم كما في 
 .میعھا أسھم نقدیةوج) 2020مارس  31كما في فلس للسھم 
 أسھم خزانة

 مارس 31  دیسمبر 31  ارسم 31 
 2021  2020  2020 
   (مدققة)   

 3,395,465  3,735,080  3,311,939 عدد األسھم 
 3.39  3.39  3.00 النسبة إلى األسھم المصدرة %

 889,612  1,520,178  91,7591,7 (دینار كویتي) ةقیالقیمة السو
ً لتعلیمات یات وأرباح مرحلة تعادل تكلفة أسھم م باالحتفاظ باحتیاطلتزم الشركة األت الخزانة المشتراة طوال فترة تملكھا وذلك وفقا

 الجھات الرقابیة ذات العالقة.

 احتیاطیات أخرى .10
احتیاطي أسھم  

 خزانة
احتیاطي ترجمة  

 نبیةجأ عمالت
 اإلجمالي 

 813,440  654,505  935158,  2020ینایر  1رصید كما في ال
 125,648  125,648  - د الدخل الشامل األخرىإجمالي بنو

 939,088  780,153  158,935 2020مارس  31الرصید كما في 
      

 762,217  603,282  158,935 2021ینایر  1الرصید كما في 
 133,251  -  1133,25 زینة خم من بیع أسھربح 

 (15,607)  (15,607)  - إجمالي بنود الدخل الشامل األخرى
 879,861  587,675  6292,18 2021مارس  31الرصید كما في 

 بنكیةقروض وتسھیالت  .11

 

 مارس 31
2021 

 دیسمبر 31 
2020 
 (مدققة)

 مارس 31 
2020 

      قصیر األجل
 ,345146  -  - سحب على المكشوف 

 183,815  05,2562  182,480 ض وقر
 182,480  205,256  330,268 

      طویل األجل
 90,328  -  - ضورق
 182,480  6205,25  420,596 

 منعدل الفائدة الفعلي على القروض والتسھیالت البنكیة ر. بلغ متحمل القروض والتسھیالت البنكیة معدل فائدة متغی -
  كما في %4.75إلى  %4.0 ،2020دیسمبر  31 كما في %3.5إلى  %2.75من ( 2021 مارس 31ي كما ف %3.5إلى  2.75%

 ).2020 ارسم 31
 مقابل تخصیص بعض إیرادات العقود. بنكیة مضمونةإن القروض والتسھیالت ال -
 
 
 
 
 
 



 ش.م.ك. عامة والتلشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاا
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 دولة الكویت
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 دائنة أخرى  ن وأرصدةدائنون تجاریو .12

 

 مارس 31
2021 

 دیسمبر 31 
2020 
 (مدققة)

 مارس 31 
2020 

 10,120,568  8,350,786  7,804,742 نون تجاریونئدا
 910,877  1,500,292  1,809,586 عقود إنشاءات –دفعات مقدمة 

 150,000  4,194,000  125,000 بات وأخرى مطال مخصصات
 751,490  5,805,710  4,903,821 مخصصات كفاالت وصیانة 

 897,348  1,049,504  783,156 وظفینمستحق إلى م
 522,144  889,566  ,07076,41 اریف مستحقةصم

 5105,45  93,148  29,667 التزامات إیجارات
 91,952  135,584  121,798 توزیعات نقدیة

 529,035  509,579  660,394 أرصدة دائنة أخرى
 314,63417,  22,528,169  14,078,869 

بیان الدخل المجمع، أخذاً تم تسجیلھ في  دینار كویتي 3,960,000 مبلغب ةاحتیاطي مخصص المطالبات للمجموع تم ردخالل الفترة، 
 لصلة.فق علیھا مع العمیل ذي استلمة من العمیل وتمدید العقود المتفي االعتبار المخالصة الم

 بلغت التزامات اإلیجارات المرتبطة بحق استخدام األصول:
 مارس 31 

2021 
 دیسمبر 31 

2020 
 (مدققة)

 مارس 31 
0202 

      داولة مات عقود إیجارات متالتزا
 05,4551  93,148  29,667 شھر 12مبالغ مستحقة السداد خالل 

      التزامات عقود إیجارات غیر متداولة
 105,778  82,216  307,294 شھر 12مبالغ مستحقة السداد بعد 

 336,961  175,364  211,233 

 إیرادات .13
 یانة وبیع بضائع داخل دولة الكویت بصفة أساسیة:ءات وأعمال تركیب وصود إنشاعق إیرادات المجموعة من تنشأ

  
 مارس 31  توقیت االعتراف باإلیراد

2021  
 مارس 31

2020 
 9,288,838  5,425,010  فترة زمنیة  ءاتعقود إنشا
 2,784,522  2,680,643  نقطة زمنیة محددة  بیع بضائع

 86 9,981  21924,7  فترة زمنیة  تركیب وصیانة
    728,829,8  12,943,341 

 -دینار كویتي  8,844,110( 2021مارس  31تي كما في دینار كوی  3,622,054تتضمن إیرادات العقود اإلنشائیة إیرادات بمبلغ 
 ) محققة من عقود مبرمة مع جھات حكومیة في دولة الكویت.2020

 تكلفة المبیعات  .14
 مارس 31 الثالثة أشھر المنتھیة في 
 2021  2020 

 ,421,2982  ,385,7671  موظفین تكالیف
 4,318,028   3,427,502 مواد

 2,360,152   1,919,485 تكالیف مقاولي الباطن
 646,673  219,479  طفاءاتاستھالكات وا

 ,350521  ,91340 إیجارات
 616,845  ,926566  ت وصیانةتصلیحا
 560,046  277,910 أخرى

 98237,87,  444,392,11 



 ش.م.ك. عامة والتلشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاا
  وشركاتھا التابعة

 دولة الكویت

  2021 ارسم 31أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال المجمعة المكثفةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 
 (غیر مدققة) 
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 فات تشغیلیة أخرىصافي مصرو .15

 ض في القیمةات وانخفارد مخصص .16

 ربحیة السھم .17
 .فترةال اللیتم احتساب ربحیة السھم بتقسیم صافي ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خ

 یلي:لعدد األسھم القائمة خالل الفترة كما  إن المتوسط المرجح

الالحقة لمنحة خالل الفترة اتج من توزیع أسھم االن ثراأل تعدیل ربحیة السھم للفترة الحالیة والفترات المقارنة أخذاً في االعتبارتم 
 ).21(إیضاح 

 معامالت مع أطراف ذات صلة .18
مساھمین أو أعضاء ات مملوكة من قبل العة في إطار النشاط االعتیادي لھا معامالت مع أطراف ذات صلة (شركأبرمت المجمو

 لمجموعة.رة اإدابل مجلس اإلدارة). تمت الموافقة على شروط ھذه المعامالت من ق
 لیة:رصدة مع األطراف ذات الصلة بخالف المبین في المعلومات المایان بالمعامالت واألفیما یلي ب

  األرصدة:

 مارس 31
2021 

 دیسمبر 31 
2020 
 (مدققة)

 مارس 31 
2020 

 865,151  166,086  140,879  ف ذات صلة مستحق من أطرا
 952,447  73386,7  786,337  دفعات مقدمة لشراء عقارات

  119,255  140,727  146,063  ایة خدمة للموظفینمكافأة نھ

 
 الثة أشھر المنتھیة فيالث

 مارس 31
 2020  2021 :مالتالمعا

 28,132  131,778 إیرادات
 410,503  471,462 رواتب ومكافآت قصیرة األجل

 7,878  5,336 نھایة خدمة للموظفین مكافأة

 مارس 31 الثالثة أشھر المنتھیة في 
 2021  2020 

 (90,910)  (35,207) دقمجمل خسارة الفن
 5,349  15,973 دات أخرىإیرا

 (19,234)  (85,561)  

 مارس 31 الثالثة أشھر المنتھیة في 
 2021  2020 

 -  3,960,000 صص مطالبات وغراماتد مخر
 -  (358,757) تدعیم مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة

 -  (220,000) عداتآالت وم، انخفاض قیمة ممتلكات
 3,381,243  - 

 ھر المنتھیة فيالثالثة أش 
 مارس 31

 2021  2020 
 961,874  3,735,113 كویتي)ربح الفترة (دینار 

 110,321,164  110,321,164 المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة والمدفوعة بالكامل (عدد األسھم)
ً ناق  (3,735,080)  3,5)25(932, سھم الخزانة (عدد األسھم)جح لعدد أمتوسط المر: الصا

 106,586,084  106,795,232 المرجح لعدد األسھم القائمة (عدد األسھم)المتوسط 
 9.02  34.97 السھم (فلس)ربحیة 



 ش.م.ك. عامة والتلشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاا
  وشركاتھا التابعة

 دولة الكویت
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 (غیر مدققة) 

 غیر ذلك)ما لم یذكر  تيیلكو(جمیع المبالغ بالدینار ا

12 

 اعمعلومات القط .19
فیذیة والتي یتم استخدامھا في التشغیلیة استناداً إلى التقاریر التي تم مراجعتھا من قبل اإلدارة التنید قطاعات المجموعة تحد یتم

ھذه  بتوفیر منتجات وخدمات مختلفة. یتم إدارةرات االستراتیجیة. إن ھذه القطاعات ھي وحدات أعمال استراتیجیة تقوم القرا
الخدمات وفئات العمالء وكذلك االستراتیجیات التسویقیة لكل من ھذه المنتجات و طبیعة لفتخت حیثصل القطاعات بشكل منف

 عات.القطا
 رفع تقاریر القطاعات وھي كما یلي: إن قطاعات األعمال تستوفي شروط

 إنشاءات وتركیب وصیانة  •
 الفوائض المالیةاستثمار  •
 فنادق •

 باشرة للقطاع.حة ممتاال اع اإلیرادات والمصاریفتتضمن نتائج القط
ة رة للقطاع. تمثل المصاریف الرأسمالیموجودات ومطلوبات القطاع الموجودات والمطلوبات التشغیلیة المتاحة مباش تتضمن

 قع استخدامھا لفترة تتجاوز سنة واحدة.التكالیف المتكبدة خالل السنة لشراء الموجودات المتوإجمالي مجموع 

 
إنشاءات 

 نة وتركیب وصیا
 المجموع  زعةغیر مو  فنادق  اراتستثما 

          2021 مارس 31المنتھیة في  الفترة
 8,829,872  -  -  -  ,8728,829 غیلإیرادات التش
 991,890  -  -  -  991,890 نتائج القطاع
 3,735,113  )21,201,41(  (35,712)  3,959,999  2,2381,01 الفترة صافي ربح

          
 57,772,005  1,382,958  4,171,680  7,276,674  ,940,69344 داتوجوم

 23,347,546   2,082,306  224,478  -  21,040,762 مطلوبات
 

 
ات إنشاء

 وتركیب وصیانة 
 المجموع  غیر موزعة  فنادق  استثمارات 

          2020 مارس 31المنتھیة في  ةالفتر
 12,943,341  -  -  -  12,943,341 إیرادات التشغیل

 498,949,1  -  -  -  498,949,1 لقطاعنتائج ا
 961,874  (479,561)  (92,486)  63,211  1,470,710 الفترة صافي ربح

          
 61,461,905  832,119,7  4,615,518  8,203,707  46,522,897  اتموجود

 277,733,40  1,521,135  308,686  -  31,577,906 مطلوبات

  لةمحتم ومطلوبات زاماتالت .20
 :التالیةالمحتملة والمطلوبات المجموعة االلتزامات  لدى

 مارس 31 
2021 

 دیسمبر 31 
2020 
 (مدققة)

 رسما 31 
2020 

      ارتباطات
 5,718,060  4,202,396  ,122,1128 یدات الجزء المتبقي من عقود مقاولي باطن وتور

 71,570,87  775,753  273,487 اعتمادات مستندیة
      

       حتملةمطلوبات م
 44,639,040  56,340,664  56,023,408 خطابات ضمان

 

 



 ش.م.ك. عامة والتلشركة الكویتیة لبناء المعامل والمقاا
  وشركاتھا التابعة

 دولة الكویت

  2021 ارسم 31أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال المجمعة المكثفةإیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة 
 (غیر مدققة) 
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 توزیعات أرباح .21
المجمعة للسنة  البیانات المالیةاد تم اعتممیة العادیة وغیر العادیة للمساھمین و، انعقدت الجمعیة العمو2021 أبریل 26بتاریخ 

 اد التالي:كذلك تم اعتم، و2020دیسمبر  31المنتھیة في 
 .2020دیسمبر  31دینار كویتي للسنة المنتھیة في  66,000البالغة دارة كافأة أعضاء مجلس اإلاعتماد م -
 .م الخزانة)(بعد خصم أسھ 2020دیسمبر  31سنة المنتھیة في عن ال %45توزیع أرباح نقدیة بنسبة  -
 .أس المال الحاليمن ر %5سھم منحة بنسبة توزیع أ -
 .2021مایو  23وم االستحقاق المحدد لھ تاریخ یة یي نھاالمسجلین فلمساھمین ن لتكوسیعات وزتال -

 19-أثر كوفید .22
المیة، مما تسبب في اضطرابات عنتشار بسكل سریع عبر عدة مناطق جغرافیة ) مستمرة في اال19-ال تزال جائحة كورونا (كوفید

 صادیة العالمیة.قتبشأن البیئة األوھریة ت عدم تیقن جاالج عن ذلك حونتیة تصادألعمال التجاریة واألنشطة األقفي ا كبیر
 المالیة والنقدیة في جمیع أنحاء العالم بإتخاذ إجراءات مكثفة تم تخصیصھا للتخفیف من العواقب الوخیمة لھذه مت السلطاتوقا

 الجائحة.

 تأثیرات أخرى

ة جلة للموجودات المالیسحدید المبلغ المعند ت صادیة الحالیةقتألوضاع االي ات فقلباي أعتبارھا التأثر المحتمل للتوعة فأخذت المجم
 لحوظة.مالیة لدى المجموعة. وتمثل ھذه المبالغ المسجلة أفضل التقییمات التي أجرتھا اإلدارة بناًء على المعلومات الوغیر الم

تصادیة قھذه البیئة اال ل تأثرلسوق. وال یزاا لتقلبات فية لساسات حتزال القیمة الدفتریة للموجود ة والومع ذلك تظل األسواق متقلب
 اً وبالتالي ستستمر المجموعة في إعادة تقییم مركزھا والتأثیر ذي الصلة بإنتظام.یعتبر أمراً تقدیرصورةكبیر یغیر المؤكدة ب

 ستمراریةمبدأ اال

 ً المعلومات المتاحة وكافة  ادیة الحالیةتصلظروف االقل اي ظمنشأة مستمرة فاالستمرار كل قدرتھا على وح أجرت المجموعة تقییما
 مستقبلي للمجموعة ورأس المال والسیولة. حول المخاطر وحاالت عدم التأكد المستقبلیة. تم إعداد التوقعات التي تتناول األداء ال

رد المجموعة لدیھا موا أنوقعات إلى التیر قت الراھن، تش أنھ في الو، إال)19-كوفید( رونا المستجدوالمتفاقم لفیروس ك ُرغم األثر
. 2020دیسمبر  31 یتغیر منذ عن أن موقفھا المتعلق باالستمراریة لم یتأثر ولم كافیة لالستمرار في مزاولة عملیاتھا التشغیلیة فضالً 

 .ستمراریةاالدأ فق مع أساس مبثفة بما یتواالمجمعة والمك یةالمرحل ت ھذه المعلومات المالیةونتیجة لذلك، فقد أُعد
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