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   المجمعة المكثفة  عن المعلومات المالية المرحليةالمراجعة  تقرير 
 
 
 المحترمينأعضاء مجلس اإلدارة السادة إلى 

 ( عامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 الكويتدولة 
 

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

، الشـــامل اآلخراألرباح أو الخســـائر والدخل    ،وكذلك بيانات األرباح أو الخســـائر  2022مارس    31ي  كما ف  "المجموعة" وشـــركاتها التابعة
. إن إـعداد وعر  ـذذا المعلوـمات  أشــــهر المنتهـية  ـنذاك  الثالـثةالمرحلـية المجمـعة المكثـفة لفترة   التغيرات في حقوق الملكـية والـتدفـقات النـقدـية

" من مســلولية إدارة الشــركة األم. إن مســلوليتنا "التقرير المالي المرحلي 34لي  وفقا لمعيار المحاســبة الدو  المجمعة المكثفةالمالية المرحلية  
 .مراجعتنا ىعل بناء   المجمعة المكثفةذذا المعلومات المالية المرحلية استنتاج حول ذي التعبير عن 

 
 نطاق المراجعة

". إن للمنشـةة"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل المدقق المسـتقل    2410لقد تمت مراجعتنا وفقا  للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم  
عن المعلومات المالية   المســــلولينللموظفين اســــتفســــارات  توجيه    على  تشــــتمل مبدئيا  المجمعة المكثفة  مراجعة المعلومات المالية المرحلية

ذو مإلبق في عملـية الـتدقيق وفـقا  مـماالمـحاســــبـية وتإلبيق اإلجراءات التحليلـية وإجراءات المراجـعة األخرا. إن نإـلاق المراجـعة الفعلـية أقل  و
ةنـنا على علم بـكاـفة األـحداه الـهاـمة التي من الممكن تـحدـيدـذا خالل ـب  الحصــــول على ـتةكـيدلمـعايير الـتدقيق اـلدولـية وذي ـبالـتالي ال تمكنـنا من  

 . يا يتعلق بالتدقيقملية التدقيق، وبناء عليه فإننا ال نبدي رأع
 

 االستنتاج
ــتنادا  إلى مراجعتنا، لم يصــل إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد بةن المعلومات المالية المرحلية من  عادلة،المرفقة لم تعد بصــورة   المجمعة المكثفة  اس

 . 34الدولي رقم ا لمعيار المحاسبة وفق المادية،جميع النواحي 
 

 المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى حول تقرير
وحسب    ،متفقة مع ما ذو وارد في دفاتر الشركة األم  المجمعة المكثفةمراجعتنا، فإن المعلومات المالية المرحلية   على  بناء  وذلك،    إلىباإلضافة  
  أية مخالفات ألحكام قانون الشــركات ،2022مارس    31المنتهية في  أشــهر   الثالثةخالل فترة    يرد إلى علمنالم ، إليه علمنا واعتقادنا  وردما 
 فيللشـركة األم على وجه يلثر ماديا   النظام األسـاسـي  وأأو لعقد التةسـيس   والتعديالت الالحقة عليهما التنفيذية  تهالئحو، 2016لسـنة    1رقم  

 أعمالها.أو نتائج شركة األم المركز المالي لل
 

للقانون رقم   مادية  مخالفات  أية  علمنا  إلى  يرد  لم  مراجعتنا  المالية    2010لسنة    7كذلك، خالل  األوراق  وتنظيم  المال  أسواق  ذيئة  بشةن 
ديا  في  على وجه كان من الممكن أن يلثر ما  2022مارس    31والتعديالت الالحقة عليه والئحته التنفيذية خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 المركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالها.
 
 
 

 
 دولـة الكويـت

 2022 مايو 15

 د. شعيب عبد هللا شعيب  
 33مراقب حسابات مرخص فئة أ رقم  

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

 2022مارس  31المنتهية في  للفترة
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 

 
 مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في    

 2021  2022  يضاحإ 

      

 36,612,613   39,911,554   إيرادات تشغيلية 

 ( 34,614,612)  ( 36,456,856)   تكاليف تشغيلية

 1,998,001   3,454,698  13 مجمل الربح 
      

 ( 1,530,539)  ( 1,748,604)   مصاريف عمومية وإدارية  

 -  ( 69,043)  ¤  صافي مخصص مخزون متقادم وبإليء الحركة 

 ( 104,940)  ( 70,518)   استهالك وإإلفاء 

 362,522   1,566,533   التشغيل ربح

  ربح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات  
 

15,048   91,958 

 190,449   682,714   أرباح استثمارات صافي

 572,932   93,708   إيرادات أخرا 

 ( 265,668)  ( 217,240)   مصاريف تمويلية 

 ( 8,315)  ( 12,565)   مصاريف زكاة وصدقات 

  الفترة قبل ضريبة دعم العمالة الوإلنية  ربح
 حصة ملسسة الكويت للتقدم العلميو

  
2,128,198 

 
 943,878 

 ( 13,221)  ( 53,044)   ضريبة دعم العمالة الوإلنية 

 -  ( 8,977)   حصة ملسسة الكويت للتقدم العلمي 

 930,657   2,066,177   الفترة ربح

      

       الخاص بـ: 

 659,175  1,831,863   مساذمي الشركة األم  

 271,482  234,314   الحصص غير المسيإلرة 

   2,066,177  930,657 

  
 

 
 فلس   فلس 

 3.85  10.71  14 ربحية السهم األساسية الخاصة بمساذمي الشركة األم 

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

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 الدينار الكويتي(ب جميع المبالغ )

 
 مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في   

  2022  2021 

 930,657   2,066,177  الفترةربح 

 

 الدخل الشامل اآلخر: 

    

     بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى بيان األرباح أو الخسائر

 ( 83,705)  ( 584,714)  فروقات ترجمة عمالت من العمليات األجنبية

 ( 83,705)  ( 584,714)  للفترة  األخرا الخسارة الشاملة  

 846,952   1,481,463  مجموع الدخل الشامل للفترة 

     

     الخاص بـ : 

 575,470   1,247,149  مساذمي الشركة األم  

 271,482   234,314  الحصص غير المسيإلرة 

  1,481,463   846,952 

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

 2022مارس  31للفترة المنتهية في 
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 

 
     حقوق الملكية الخاصة بمساذمي 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 

 47,894,589   1,241,126   46,653,463  18,199,835   ( 72,877)  ( 565,932)  1,817,340   9,095,483   1,266,488   ( 244,480)  17,157,606  2022يناير  1الرصيد في 
الدخل   الشاملة( )الخسارة مجموع 
 -  -  -  -  - للفترة  الشامل 

 
-  (584,714 )   1,831,863  1,247,149   234,314   1,481,463 

 49,376,052   ¤ 1,475,440   47,900,612  ¤ 20,031,698   ( 657,591)  ( 565,932)  1,817,340   9,095,483   1,266,488   ( 244,480)  17,157,606  2022مارس  31الرصيد في 

                      

 39,739,812   1,375,076   38,364,736  10,885,526   ( 21,238)  ( 565,932)  1,817,340   8,069,426   1,266,488   ( 244,480)  17,157,606  2021يناير  1الرصيد في 
الدخل   مجموع )الخسارة الشاملة( 

 -  -  -  -  - للفترة  الشامل 
 

-  (83,705 )   659,175 ¤  575,470   271,482   846,952 

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

 39,530,764   ¤ 590,558   38,940,206   ¤ 11,544,701   ( 104,943)  ( 565,932)  1,817,340   8,069,426   1,266,488   ¤ ( 244,480)  17,157,606  2021مارس  31الرصيد في 

  
المجمعة المكثفة  ( تشكل جزءا من المعلومات المالية المرحلية 20( 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

 2022مارس  31المنتهية في  للفترة
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 

 
 مارس  31المنتهية في أشهر  للثالثة 

 2022  2021 

    :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 943,878   2,128,198 العلمي حصة ملسسة الكويت للتقدموالعمالة الوإلنية  الفترة قبل ضريبة دعم ربح

    التسويات: 
 1,834,884   1,782,531 وإإلفاء استهالك    
 -  69,043 بإليء الحركة متقادم و مخصص مخزون صافي    
 (91,958)  (15,048) ممتلكات وعقارات ومعدات ربح بيع    
 ( 190,449)  ( 682,714) استثمارات  أرباحصافي    
 ( 3,355)  (16,695) إيرادات فوائد    
 265,668   217,240 ية مصاريف تمويل   
 327,577   357,687 مخصص مكافةة نهاية الخدمة    

 3,840,242   3,086,245 
    التغيرات في الموجودات والمإللوبات التشغيلية: 

 1,548,728   (1,517,713) مخزون
 ( 8,360)  ( 15,540,667) صافي موجودات / مإللوبات عقود 

 13,605,000   6,272,089 مدينون وأرصدة مدينة أخرا وضمانات محتجزة على العقود 
 ( 11,375,721)  3,053,099 دائنون وأرصدة دائنة أخرا 

 6,855,892   (3,892,950) العمليات التشغيلية  الناتجة من)المستخدمة في( التدفقات النقدية 
 ( 455,030)  ( 177,741) مكافةة نهاية الخدمة المدفوعة 

 6,400,862   (4,070,691) األنشإلة التشغيلية  الناتجة من)المستخدمة في(  صافي التدفقات النقدية

    
    :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ( 390,986)  (2,401,864) ممتلكات وعقارات ومعدات المدفوع لشراء 
 215,310   529,604 المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات 

 ( 175,676)  (1,872,260) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشإلة االستثمارية 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 ( 416,775)  ( 239,438) قرو  إلويلة األجل 

 ( 146,727)  27,844 لتزامات عقود اإليجار المدفوع ال
 (2,357,701)  (59,626) دائنو مرابحات  

 ( 502,612)  (3,135,834) قرو  قصيرة األجل 
 601,535   2,981,078 بنوك دائنة 

 ( 265,668)  ( 175,251) مدفوعة  يةمصاريف تمويل 
 ( 839)  1,546 توزيعات نقدية مدفوعة 

 (1,056,000)  - نقدية مدفوعة للحصص غير المسيإلرة  توزيعات
 -  16,695 إيرادات فوائد 

 (4,144,787)  ( 582,986) األنشإلة التمويلية  في  المستخدمة لنقديةا التدفقات صافي 

 2,080,399  (6,525,937) في نقد ونقد معادل الزيادة  )النقص( صافي
 32,426,843  43,874,860 بداية الفترة نقد ونقد معادل في 

 34,507,242  37,348,923 (5نقد ونقد معادل في نهاية الفترة )ايضاح 
 
 

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



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

 2022مارس  31
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 
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 تةسيس الشركة األم وأغراضها   -  1 

)والمعروفة سـابقا باسـم شـركة المجموعة المشـتركة للتجارة  )عامة( "الشـركة األم"ش.م.ك.    –إن شـركة المجموعة المشـتركة للمقاوالت  
بموجب عقد تةسيسها تم    ذي شركة مساذمة كويتية عامة مسجلة في دولة الكويت.  ذ.م.م.(،  - عبداللإليف الحمدسليمان خالد    –والمقاوالت  
وتعديالته الالحقة و خرذا ما تم التةشـير عليه بالسـجل التجاري بموجب   1965  نوفمبر 15والملرخ في    4/ ب / جلد    215تةسـيس رقم  

   .2020يوليو  22بتاريخ  14/7رقم مذكرة صادرة من إدارة الشركات المساذمة 
 

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

 إن األغرا  الرئيسية التي تةسست الشركة األم من أجلها ذي 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 وإنتاج واستيراد مواد البناء بمختلف أنواعها )وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة(. .2
 .تجارة وتعبئة وتغليف اإلسمنت ودراكيل الرمل والمواد السائبة المتعلقة بها .3
 .الخلإل الخرساني الجاذز .4
 تصنيع وتنفيذ أعمال األصباغ والديكورات الالزمة لتنفيذ األعمال المدنية )وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة(.  .5
 إنتاج األسفلت.  .6
 لمعدات الالزمة لتنفيذ أغرا  الشركة األم.شراء واستيراد األجهزة والمستلزمات وا .7
 تملك وسائل النقل الالزمة ألنشإلة الشركة األم.  .8
 تمثيل الشركات والدخول في المناقصات المشابهة لهذا األغرا .  .9

 صة. استغالل الفوائ  المالية المتوفرة لدا الشركة األم عن إلريق استثمارذا في محافظ وصناديق تدار من قبل شركات وجهات متخص .10
 

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

 في الخارج، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري ذذا الهيئات أو تلحقها بها.أو 
 

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

  .دولة الكويت ،13049الصفاة  - 4819 ص. ب. ،284مبنى  ،2قإلعة ، إن العنوان المسجل للشركة األم ذو منإلقة العارضية
 
 .2022 مايو 15من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ  المجمعة المكثفةمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية ت 

 
  أسس العر   -  2

د اـعدت ة    لـق ة المرحلـي الـي ات الـم ذا المعلوـم ةـذ ة المكثـف دولي رقم    المجمـع ة اـل اســـــب ار المـح ا  لمعـي الي المرحلي"34)إلبـق . إن ( "التقرير الـم
للفترة مماثلة لتلك المإلبقة في إعداد البيانات   المجمعة المكثفةالســياســات المحاســبية المســتخدمة في إعداد ذذا المعلومات المالية المرحلية  

 .2021ديسمبر  31المنتهية في  المالية المجمعة السنوية للسنة
 

إن المعلوـمات الـمالـية المرحلـية المجمـعة ال تتضــــمن جميع المعلوـمات واإلفصـــــاـحات المإللوـبة لبـياـنات ـمالـية ـكامـلة وفـقا  للمـعايير اـلدولـية  
. ترا اإلدارة 2021ديســـمبر   31عليها بالمقارنة مع البيانات المالية المجمعة للســـنة المنتهية في    االإلالعللتقارير المالية، ويجب أن يتم 

ــتحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضــرورية لعر  عادل. إن نتائج األعمال للفترة أن  ه قد تم إدراج جميع التعديالت المتمثلة في االس
 31ال تعتبر بالضرورة ملشرا  عـــن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في   2022مارس   31المالية المنتهيـــة فـــي  

 .2022ديسمبر 
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الجارية التطبيق
ةلم تق ة الـت ارـي ا وغير ـج ــدارـذ ديالت أخرا تم إصـــ ايير أو تفســــيرات أو تـع ة بتإلبيق مبكر ألي مـع ديالت بع  ال  ثير. إنم المجموـع تـع
ةثير2022إلبق 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   
 . مرذونة ألحد البنوك المحلية مقابل قر  ألجلإن العقارات االستثمارية 

 
  



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

 2022مارس  31
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 مدينون وأرصدة مدينة أخرا  - 4   

 

 مارس  31
2022  

 ديسمبر  31
2021 
  )مدققة(

 مارس  31
2021 

 17,787,788  21,952,421  14,089,423 وزارات وذيئات حكومية
 3,005,549  5,521,399  4,911,342 شركات وملسسات
 14,977,809  12,732,501  11,869,787 مدينون تجاريون
 1,259,169  808,067  715,311 مدينون  خرون

 37,030,315  41,014,388  31,585,863 مجموع المدينون

 (4,318,896)  (4,517,159)  (4,517,159) نخفا  في القيمةخسائر االمخصص 

 32,711,419  36,497,229  27,068,704 ني المدين صافي 

      
 9,470,946  7,024,685  6,507,165 ضمانات محتجزة على العقود

 (1,862,077)  (1,862,077)  (1,862,077) نخفا  في القيمةمخصص خسائر اال

 7,608,869  5,162,608  4,645,088 ضمانات محتجزة على العقودصافي 

      
 35,618,664  38,872,911  42,787,889 دفعات مقدمة عن أعمال عقود

 3,689,073  6,161,213  5,601,296 مصاريف مدفوعة مقدما

 2,174,082  2,286,015  2,511,313 موظفون مدينون

 4,702,696  2,653,145  2,465,659 تةمينات مستردة

 506,693  637,485  640,493 دفعة مقدمة عن تةسيس شركات

 938,305  2,215,215  1,044,987 (16مستحق من أإلراف ذات صلة )إيضاح 
 (1,107,216)  (1,106,085)  (1,106,085) نخفا  في القيمةمخصص خسائر اال

 85,659,344  93,379,736  86,842,585 

      
      الجزء غير المتداول:  –  ضمانات محتجزة على العقود
 19,949,625  15,061,348  16,509,651 ضمانات محتجزة على العقود

 (33,381)  (33,381)  (33,381) مخصص خسائر االنخفا  في القيمة

 16,476,270  15,027,967  19,916,244 

   
 نقد ونقد معادل  - 5   

 مارس  31 
2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة( 

 مارس  31
2021 

 32,351,507  33,347,356  26,757,533 نقد في الصندوق ولدا البنوك
 2,155,735  10,527,504  10,591,390 قصيرة األجلبنكية ودائع 

 37,348,923  43,874,860  34,507,242 
 
اـئدة    تراوحي  % إلى 1  –  2021ديســــمبر    31)% 2.75% إلى  1من    قصــــيرة األـجلبنكـية  ال  ودائعالعلى    الســــنوي  الفعليمـعدل الـف

 .يوم 90تعاقديا بمعدل  ذذا الودائعوتستحق ( %2.75% إلى 1.25 – 2021 مارس 31 ،2.75%
 
 رأس المال  - 6   

  17,157,606  –   2021ديسمبر    31دينار كويتي )  17,157,606يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ  
كويتي،   على    17,157,606  –  2021  مارس  31دينار  موزعا  كويتي(  )  171,576,061دينار    –   2021ديسمبر    31سهم 
 فلس كويتي للسهم الواحد.   100سهم( بقيمة اسمية   171,576,061 –  2021 مارس  31سهم،  171,576,061

 
 خزانةأسهم   - 7   

 
 مارس  31

2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة( 

 مارس  31
2021 

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

 114,384  175,289  217,379 )دينار كويتي(القيمة السوقية 
 244,480  244,480  244,480 التكلفة )دينار كويتي(

 
بناء على قرارات ذيئة أسواق المال، قامت إدارة الشركة األم بتجميد جزء من االحتياإليات بما يساوي رصيد أسهم الخزانة كما في تاريخ  

 المكثفة. إن ذذا الرصيد غير قابل للتوزيع إلوال فترة احتفاظ الشركة األم بةسهم الخزانة. المعلومات المالية المرحلية المجمعة 
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 دائنون وأرصدة دائنة أخرا  - 8   

 
 مارس  31

2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة( 

 مارس  31
2021 

 13,344,993  13,087,059  9,808,148 )أ(   نومورد
 10,747,778  12,117,254  8,777,304 )أ(  مقاولون

 10,170,560  13,905,975  13,114,205 دفعات مقدمة على عقود 
 48,075,480  46,875,863  52,608,800 مصاريف مستحقة 

 26,887,380  25,590,148  25,745,179 ضمانات محتجزة للغير 
 2,353,516  2,353,516  2,353,516 مخصص غرامات 
 1,205,610  840,943  4,311,083 دائنون  خرون 

 13,221  272,979  326,023 ضريبة دعم العمالة الوإلنية المستحقة 
 46,782  105,677  114,654 حصة ملسسة الكويت للتقدم العلمي المستحقة 

 -  73,222  73,222 حصة الزكاة المستحقة 
 335,976  552,793  552,793 ( 16)إيضاح  مكافةة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة 
 465,687  615,955  2,351,372 ( 16مستحق إلى أإلراف ذات صلة )إيضاح 

 20,388  25,642  24,096 توزيعات مستحقة للمساذمين

 120,160,395  116,417,026  113,667,371 
 

 والتي تتمثل في:
 

 مارس  31
2022  

 ديسمبر  31
2021 
  )مدققة(

 مارس  31
2021 

 26,115,705  28,345,346  34,251,731 الجزء غير المتداول  
 87,551,666  88,071,680  85,908,664 الجزء المتداول  

 120,160,395  116,417,026  113,667,371 
 

 يوم. 90فوائد ويتم سدادذا خالل متوسإل فترة  أية ال تتحمل الموردين والمقاولين إن أرصدة (أ
 
 إن القيم الدفترية ألرصدة الدائنين واألرصدة الدائنة األخرا تقارب بحد كبير لقيمهم العادلة. (ب

 
 األجل ة  إلويلوقر - 9

 يلي:تتلخص القرو  إلويلة األجل فيما 
  

  الجزء المتداول 
الجزء غير  
  المتداول 

 
 المجموع 

مضمون برذن أصول محفظتين استثماريتين ويسدد على قر  من بنك محلي  -
%  1، ويحمل القر  فائدة سنوية بمعدل  2022ديسمبر    20دفعة واحدة في  

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

 

-  2,500,000 

  2023مايو    9قر  من بنك محلي لتمويل رأس المال العامل ويستحق في   -
% فوق سعر الخصم المحدد من قبل بنك 2ويحمل القر  فائدة سنوية بمعدل  

 - .الكويت المركزي

 

5,000,000  5,000,000 

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

 

212,000  628,000 

رذن   - مقابل  محلي  بنك  من  استثمارية  قر   ربع عقارات  أقساإل  على  يسدد 
 2028يونيو    30حتى    2022  سبتمبر  30يستحق القسإل األول بتاريخ  و  سنوية 

بمعدل   سنوية  فائدة  بنك  1.25ويحمل  قبل  من  المحدد  الخصم  سعر  فوق   %
 510,000 .الكويت المركزي

 

4,840,000  5,350,000 

الت   ومعدات للمجموعة مقابل رذن   التلتمويل شراء  خليجيقر  من بنك  -
سنوات   3ومعدات من إحدا الفروع الخارجية ويسدد على أقساإل شهرية لمدة  

 5,549 . %4ويتحمل فائدة سنوية  2022خالل  تنتهي

 

-  5,549 

الت   ومعدات للمجموعة مقابل رذن   التلتمويل شراء  خليجيقر  من بنك  -
لمدة   سنوية  ربع  أقساإل  على  ويسدد  الخارجية  الفروع  إحدا  من   3ومعدات 

  2024وينتهي خالل    2022مارس    29بتاريخ    األولالقسإل    استحقسنوات  
 121,709 %. 3ويتحمل فائدة سنوية 

 

212,992  334,701 

 13,818,250  10,264,992  3,553,258 2022مارس    31الرصيد كما في 

 14,057,688  10,672,270  3,385,418 )مدققة(  2021ديسمبر   31الرصيد كما في  

 9,062,688  5,628,000  3,434,688 2021مارس   31الرصيد كما في  
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 إن األرصدة الدفترية للقرو  إلويلة األجل للمجموعة مقومة بالعمالت التالية:
 

 مارس  31
2022  

 ديسمبر  31
2021 
  )مدققة(

 مارس  31
2021 

 9,044,000   13,686,000   13,478,000  دينار كويتي
 18,688   371,688   340,250  درذم إماراتي

  13,818,250   14,057,688   9,062,688 

 
 دائنو مرابحات   - 10
 

 مارس  31
2022  

 ديسمبر  31
2021 
  )مدققة(

 مارس  31
2021 

 2,456,309   1,864,013    1,798,905  إجمالي المرابحات 
 ( 27,287)  ( 15,587)  ( 10,105) مستقبلية غير مإلفةة يةيإلرح: تكاليف تمويل

 2,429,022   1,848,426    1,788,800  القيمة الحالية للمرابحات

 
 في:والتي تتمثل 

 
 مارس  31

2022  

 ديسمبر  31
2021 
  )مدققة(

 مارس  31
2021 

 266,522   -  - الجزء غير المتداول  

 2,162,500   1,848,426   1,788,800  الجزء المتداول  

 2,429,022   1,848,426   1,788,800  القيمة الحالية للمرابحات 

 
 قرو  قصيرة األجل - 11

باستقإلاع  الإن   البنوك عن عقود مقاوالت، على أن تسدد  تمثل دفعات مقدمة من  إلى  10قرو  قصيرة األجل  المبالـغ  %20  % من 
  31،  %5% إلى  3  من  –  2021ديسمبر    31)%  5% إلى  3  سنوية تتراوح منمنجزة. تتحمل القرو  فائـدة  العمال  األالمستلمة من  
 إيرادات على  حق برذن حوالة مضمونة  االئتمانيةجل والتسهيالت  األ لقرو  قصيرة  ا إن  .( %4.75% إلى  3من    –  2021  مارس
 . العقود
 

 بنوك دائنة - 21
تتمثل البنوك الدائنة في تسهيالت سحب على المكشوف وأوراق دفع. إن البنوك الدائنة تخص الشركة األم والشركات التابعة وذي مضمونة  

 . العقودبرذن حوالة حق على إيرادات 
 

  31%،  2.5% إلى  1من    –  2021ديسمبر    31% )2.5% إلى  1إن تسهيالت السحب على المكشوف تتحمل فائدة سنوية تتراوح من  
 . %( فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وتستحق عند الإللب2.5% إلى 1.5من  – 2021 مارس

 
%(، فوق سعر الخصم المعلن من قبل  2  –   2020  مارس   31%،  2  –   2021ديسمبر    31% )2إن أوراق الدفع تتحمل فائدة سنوية  
 يوم.  180بنك الكويت المركزي وتستحق خالل 

  
 الربح مجمل - 31

  
 
 

 2022مارس   31أشهر المنتهية في للثالثة 

 أشهر   للثالثة 
 المنتهية  

   مارس  31في 
2021 

  
 
 مشاريع

 سيـارات 
 وكـراج
 ومعـدات

مصنعي االسفلـت   
والخالإلات  
 المركزية 

 استبعادات ما 
 بين األقسـام
 الداخليـة

  
 
 المجمـوع

  
 
 المجمـوع

 36,612,613   39,911,554   (1,328,482)  1,147,307   291,446   39,801,283  إيرادات تشغيلية 
 ( 34,614,612)  ( 36,456,856)  1,328,482   ( 894,231)  ( 646,376)  ( 36,244,731) تكاليف تشغيلية 

 1,998,001   3,454,698   -  253,076   ( 354,930)  3,556,552  )الخسارة(  الربحمجمل 
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 الخاصة بمساذمي الشركة األم األساسية السهمربحية    - 41

على ربح الفترة الخاص  ليس ذناك أسـهم عادية مخففة متوقع إصـدارذا، إن المعلومات الضـرورية الحتسـاب ربحية السـهم األسـاسـية بناء  
 يلي:بمساذمي الشركة األم والمتوسإل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة كما 

 
 مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة 

 2022  2021 

 659,175   1,831,863 الفترة الخاص بمساذمي الشركة األم  ربح

      
 سهمأ  سهم أ : عدد األسهم القائمة 

 171,576,061   171,576,061 الفترةعدد األسهم المصدرة في بداية 

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

 171,080,893   171,080,893 القائمة  سهم األالمتوسإل المرجح لعدد 

 
 فلس   فلس 

 3.85  10.71 السهم األساسية الخاصة بمساذمي الشركة األم  ربحية 

 
 العامةالجمعية   - 51

% من القيمة األســمية، 25على توزيع أرباح نقدية بنســبة   2022مارس   28أوصــى مجلس إدارة الشــركة األم بجلســته المنعقدة بتاريخ 
دينار كويتي وعدم توزيع أسـهم منحة عن السـنة المنتهية   488,622فلس للسـهم، وتوزيع مكافةة ألعضـاء مجلس اإلدارة بمبلغ   25بواقع  
 .، إن ذذا التوصية خاضعة للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية السنوية لمساذمي الشركة األم2021ديسمبر  31في 
 

وحتى تاريخ إعداد المعلومات المالية   2021ديسمبر    31المنتهية في    ةسنوية لمساذمي الشركة األم عن السن لم يتم انعقاد الجمعية العامة ال
  الســنةالمرحلية المجمعة المكثفة، وبالتالي لم تتم الموافقة على البيانات المالية المجمعة من قبل الجمعية العامة لمســاذمي الشــركة األم عن 

ال تتضــــمن أي تـعديالت ـقد   2022ـمارس   31لمعلوـمات الـمالـية المرحلـية المكثـفة المجمـعة للفترة المنتهـية في الـمالـية المنتهـية  ـنذاك. إن ا
 31المنتهية في    للسـنةتكون ضـرورية فيما لو لم تتم الموافقة على البيانات المالية المجمعة من قبل الجمعية العامة لمسـاذمي الشـركة األم 

 .2021ديسمبر 
 

الجمعية العامة الســـنوية لمســـاذمي الشـــركة األم حتى تاريخ إعداد المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة، فقد تم  نظرا  لعدم انعقاد
المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة من قبل مجلس اإلدارة. إن ذذا التعيين خاضـع للموافقة عليه   لمراجعةتعيين مراقب الحسـابات  

 .من قبل الجمعية العامة السنوية لمساذمي الشركة األم عند انعقادذا
 

ركة األم المنعقدة في   اذمي الـش بة على توزيع أرباح نقدية  2021مايو   6وافقت الجمعية العامة لمـس مية، بواقع  6بنـس  6% من القيمة األـس
دينار كويتي، وعدم توزيع أسـهم منحة وعدم توزيع مكافةة ألعضـاء مجلس اإلدارة عن السـنة   1,026,485فلس للسـهم أي بقيمة إجمالية  

 .2020ديسمبر  31المنتهية في 
 

 فصاحات المتعلقة باألإلراف ذات الصلةإلا   - 61
المحاصــة    ، شــركاتأفراد اإلدارة العليادارة،  ، أعضــاء مجلس اإلســاذمينالمبمعامالت متنوعة مع أإلراف ذات صــلة كقامت المجموعة  

وبع  األإلراف ذات الـصلة األخرا. إن األـسعار وـشروإل الدفع المتعلقة بهذا المعامالت يتم الموافقة    مـشتركةالـسيإلرة  التحت    وـشركات
 :تمت مع أإلراف ذات صلة ذي كما يلي التيالت عليها من قبل إدارة المجموعة. إن األرصدة والمعام

 
 

 :المكثف المجمع بيان المركز المالي المرحلياألرصدة المتضمنة في 
 

شركات  
  المحاصة 

 ذات  أإلراف 
 أخرا  صلة

 
 مارس  31

2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة(

 مارس  31
2021 

 806,841  238,146  (4مدينون وأرصدة مدينة أخرا )إيضاح  
 

1,044,987  2,215,215  938,305 

 947,811  1,956,354 (8دائنون وأرصدة دائنة أخرا )إيضاح  
 

2,904,165  1,168,748  801,663 

 
 المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف:

 
 :مزايا اإلدارة العليا

 مارس  31أشهر المنتهية في  للثالثة 

 2022  2021 

 248,598  262,925   األجلمرتبات ومزايا قصيرة 
 9,594  10,145 مزايا ما بعد التوظيف 

 273,070  258,192 
  



 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدققة( المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة
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 معلومات القإلاعات   - 71

إن المجموعة مقسـمة إلى أقسـام تشـغيلية إلدارة أنشـإلتها المختلفة. وتمارس المجموعة نشـاإلها بشـكل رئيسـي في دولة الكويت وخارجها.  
الموقع  التالية حسب  الجغرافية  وألغرا  بيان تحليل القإلاعات الرئيسية، قامت إدارة المجموعة بتصنيف أنشإلة المجموعة إلى القإلاعات  

  الجغرافي لعمالء وموجودات كل قإلاع على حدة:
 دولة الكويت.  -
   . مجلس التعاون الخليجيدول  -

 
 2022مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 
 دولة  
  الكويـــت 

دول مجلس  
  التعاون الخليجي 

الحصص غير  
 المسيإلرة 

 
 المجمـوع   حذوفات 

 39,911,554  ( 1,425,325)  -  9,188,110  32,148,769 إيرادات تشغيلية 
 ( 36,456,856)  1,425,325  -  ( 8,102,886)  ( 29,779,295) تكاليف تشغيلية

 3,454,698  -  -  1,085,224  2,369,474  الربحمجمل 

 2,066,177  ( 1,071,117)  234,313  557,617  2,345,364 نتائج القإلاع

 211,475,016  ( 53,242,193)  -  41,159,998  223,557,211 موجودات القإلاع مجموع 

 162,098,964  ( 16,561,669)  -  29,419,994  149,240,639 مإللوبات القإلاع مجموع 
 
 

 2021مارس  31للثالثة أشهر المنتهية في  

 
 دولة  
  الكويـــت 

دول مجلس  
  التعاون الخليجي 

الحصص غير  
 المسيإلرة 

 
 المجمـوع   حذوفات 

 36,612,613  ( 2,448,675)  -  14,582,843  24,478,445 إيرادات تشغيلية 
 ( 34,614,612)  2,448,675  -  ( 13,002,542)  ( 24,060,745) تكاليف تشغيلية

 1,998,001  -  -  1,580,301   417,700  مجمل الربح

 930,657  ( 1,595,146)  271,482  1,065,929   1,188,392 نتائج القإلاع

 214,506,209   ( 45,376,160)  -  52,885,965   206,996,404 موجودات القإلاع مجموع 

 174,975,445   ( 14,571,957)  -  42,315,095  147,232,307 مإللوبات القإلاع مجموع 

  
 قضائيةومإلالبات  محتملة التزامات - 81

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

 
 مارس  31

2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة( 

 مارس  31
2021 

 6,374,491  8,768,112  15,135,912 اعتمادات مستنديه  
 136,619,643  132,702,592  150,056,167 كفاالت إنجاز  
 30,109,518  39,823,954  23,663,198 كفاالت دفعات مقدمة  
 9,113,410  10,173,602  20,670,913 كفاالت مناقصات  
 66,203,612  69,724,054  78,012,108 كفاالت محجوز ضمان  
 9,704,882   9,718,139  8,235,962 كفاالت أخرا  

 295,774,260  270,910,453  258,125,556 
 
 

توجد لدا المجموعة مإلالبات قضائية تتمثل في قضايا مرفوعة من المجموعة ضد الغير ومن الغير ضــــــد المجموعة، والذي ليس  -ب 
لمجموعة، فإنه لن يكون لهذا 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 ذذا القضايا نظ

 
 قياس القيمة العادلة - 19

المتاحة للبيع   والموجودات المالية   أو الخسائر بالقيمة العادلة من خالل األرباح    كالموجودات المالية تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية  
 بالقيمة العادلة في تاريخ نهاية الفترة المالية. 

 
من خالل عملية تجارية بحتة بين أإلراف السوق    االلتزاممن بيع األصل أو الممكن دفعه لسداد    استالمهتمثل القيمة العادلة المبلغ الممكن  

 ية بيع األصل أو سداد االلتزام بإحدا الإلرق التالية: كما في تاريخ القياس. يعتمد قياس القيمة العادلة على فرضية إتمام عمل

 . االلتزاممن خالل السوق الرئيسي لألصل أو  •

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

  



 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدققة( المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة
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  المجمعة المكثفة المرحلية  المالية  المعلومات يتم تصنيف جميع الموجودات والمإللوبات التي يتم قياسها أو اإلفصاح عنها بالقيمة العادلة في 

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

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

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

 أو غير مباشر. 

 المستوا الثاله: ويشمل أسس التقييم التي يكون فيها أقل مستوا مدخالت جوذري نسبة إلى قياس القيمة العادلة غير متاح.  •

 
 : 2022 مارس 31كما في  المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة موجوداتإن الجدول التالي يبين 

 

  المجموع 
 المستوا 
 الثاله

 المستوا  
  الثاني 

 المستوا 
  األول 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -  -  534,068  534,068
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  3,986,157  62,087  -  4,048,244

4,582,312  534,068  62,087  3,986,157  
 
 

 : )مدققة( 2021ديسمبر  31المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في  موجوداتإن الجدول التالي يبين 
 

  المجموع 
 المستوا 
 الثاله

 المستوا  
  الثاني 

 المستوا 
  األول 

 اآلخر موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   -  -  534,068  534,068
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  3,303,445  62,085  -  3,365,530

3,899,598  534,068  62,085  3,303,445  
 
 

 : 2021 مارس 31المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة كما في  موجوداتإن الجدول التالي يبين 
 

  المجموع 
 المستوا 
 الثاله

 المستوا  
  الثاني 

 المستوا 
  األول 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -  -  534,068  534,068
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  2,951,943  62,032  -  3,013,975

3,548,043  534,068  62,032  2,951,943  
 
 

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

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

والودائع   للنقد  العادلة  القيم  المدينة،البنكية  إن  التجارية  الذمم  األجل،  الدائنة،    قصيرة  التجارية  البنكية الذمم  األجل    التسهيالت  قصيرة 
 . ستحقاق ذذا األدوات الماليةاوالمإللوبات المتداولة األخرا تقارب قيمهم الدفترية بشكل كبير نظرا  لقصر فترة 

 
والمإللوبات المالية األخرا باإلضافة إلى المإللوبات    إلتزامات عقود اإليجار ،  القرو ادلة لألدوات غير المسعرة،  يتم تقدير القيمة الع

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

 
 (19 كوفيد) المستجد فيروس كورونااألثر المترتب على وباء   - 02

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

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

حول البيانات المالية المجمعة  (  38)  ألحكام الهامة مبينة بالتفصيل في اإليضاح رقماالئتمان ومخاإلر السيولة إلى جانب تإلبيق التقديرات وا 
 .ولم تحده أي تغيرات جوذرية في عملية إدارة المخاإلر   ،2021ديسمبر  31كما في  السنوية المدققة للمجموعة 

 
كما أجرت المجموعة تقييما  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 الراذن، تشير التوقعات إلى أن المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في مزاولة  COVID-19فاقم لوباء  األثر المت 
. ونتيجة  2021ديسمبر  31عملياتها التشغيلية فضال  عن أن موقفها المتعلق باالستمرارية لم يتةثر إلى حد كبير ولم يتغير بشكل مادي منذ 

 . بما يتوافق مع أساس مبدأ االستمرارية المكثفة  ذذا المعلومات المالية المرحلية المجمعةلذلك، فقد أعدت 


