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   المجمعة المكثفة  الماليـة المرحليـة المعلومات
 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 

 )غير مدققة( 
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 المراجعة تقرير 
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 المجمعة المكثفة عن المعلومات المالية المرحليةالمراجعة تقرير 

 
 
 صفحة 

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

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

 6 )غير مدقق( المجمع المكثف  المرحلي بيان التدفقات النقدية
  

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



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   المجمعة المكثفة  عن المعلومات المالیة المرحلیةالمراجعة  تقریر 
 
 

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

 الكویتدولة 
 

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

ــركاتھا التابعة ــائر 2022یونیو   30ي  كما ف  "المجموعة" وشـ ــائر والدخل  و  وكذلك بیانات األرباح أو الخسـ ــامل اآلخراألرباح أو الخسـ  الشـ
، وبیانات التغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة المرحلیة المنتھیة آنذاكالســـتة أشـــھر  الثالثة أشـــھر و لفترة المجمعة المكثفةالمرحلیة  

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

 .مراجعتنا ىعل بناءً  المجمعة المكثفةالمرحلیة 
 

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

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

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

 
 االستنتاج

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

 
 المتطلبات القانونیة والتنظیمیة األخرى حول تقریر

وحسب    ،متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة األم  المجمعة المكثفةمراجعتنا، فإن المعلومات المالیة المرحلیة   على  بناءً وذلك،    إلىباإلضافة  
رقم   أیة مخالفات ألحكام قانون الـشركات  ،2022یونیو   30المنتھیة في  الـستة أـشھر  خالل فترة    یرد إلى علمنالم ، إلیھ علمنا واعتقادنا  وردما 
المركز   فيللشركة األم على وجھ یؤثر مادیا   النظام األساسي  وأأو لعقد التأسیس    والتعدیالت الالحقة علیھما التنفیذیة  تھالئحو،  2016لسنة    1

 أو نتائج أعمالھا.شركة األم المالي لل
 

رقم   للقانون  مادیة  مخالفات  أیة  علمنا  إلى  یرد  لم  مراجعتنا  المالیة    2010لسنة    7كذلك، خالل  األوراق  وتنظیم  المال  أسواق  ھیئة  بشأن 
على وجھ كان من الممكن أن یؤثر مادیاً في    2022یونیو    30أشھر المنتھیة في  الستة  والتعدیالت الالحقة علیھ والئحتھ التنفیذیة خالل فترة  

 ركز المالي للشركة األم أو نتائج أعمالھا.الم
 
 
 
 

 دولة الكویت
 2022أغسطس  10

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

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

 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 

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

 2021  2022  2021  2022  إيضاحات 

          

 68,513,206   72,645,788  31,900,593   32,734,234   إيرادات تشغيلية 

 (65,857,899)  (65,611,708)  (31,243,287)  (29,154,852)   تكاليف تشغيلية

 2,655,307   7,034,080  657,306   3,579,382  13 مجمل الربح  

 مصاريف عمومية وإدارية  
  

(1,626,036)  (1,963,598)  (3,374,640)  (3,494,137) 

 (67,711)  -  (67,711)  -   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 (111,259)  (111,792)  ¤ (111,259)  (42,749)  ¤  مخصص مخزون متقادم وبإليء الحركة 

 (189,184)  (134,847)  (84,244)  (64,329)   استهالك وإإلفاء 

 (1,206,984)  3,412,801  (1,569,506)  1,846,268   التشغيل  ( خسارة) ربح    

  ربح بيع ممتلكات وعقارات ومعدات  

 

270,149   17,487  285,197   109,445 

 548,223   523,286  357,774   (159,428)   أرباح استثمارات  )خسائر( صافي

 -  11,500  -  11,500   أرباح بيع عقار استثماري

 3,239,578   327,534  2,666,646   233,826  14 إيرادات أخرا 

 (659,193)  (528,963)  (393,525)  (311,723)   مصاريف تمويلية

 (19,504)  (32,785)  (11,189)  (20,220)   مصاريف زكاة وصدقات 

ربح الفترة قبل حصة ميسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم  
 وحصة الزكاة الوإلنيةالعمالة 

  
 1,870,372   1,067,687  3,998,570   2,011,565 

 (1,139)  (14,077)  (1,139)  (5,100)   حصة ميسسة الكويت للتقدم العلمي  

 (32,017)  (95,293)  (18,796)  (42,249)   ضريبة دعم العمالة الوإلنية 

 -  (24,983)  -  (24,983)   حصة الزكاة

 1,978,409   3,864,217  1,047,752   1,798,040   الفترة ربح 

          

          الخاص بـ: 

 1,592,888   3,387,858  933,713   1,555,995  ¤  مساهمي الشركة األم  

 385,521   476,359  114,039   242,045   الحصص غير المسيإلرة 

   1,798,040   1,047,752  3,864,217   1,978,409 

  
 

 فلس
 

 فلس 
 

 فلس
 

 فلس 

 9.31  19.80  5.46  9.10  15 ربحية السهم األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم

 
 المجمعة المكثفة من المعلومات المالية المرحلية  ( تشكل جزءا  21( 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

 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ  

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

  2022  2021  2022  2021 

 1,978,409   3,864,217  1,047,752   1,798,040  ربح الفترة 

 

 )الخسارة الشاملة األخرا(: الدخل الشامل اآلخر 

 

   

    

         بنود ممكن أن يعاد تصنيفها الحقا إلى بيان األرباح أو الخسائر 

 (141,498)  286,855  (57,793)  871,569  فروقات ترجمة عمالت من العمليات األجنبية 

 (141,498)  286,855  (57,793)  871,569  )الخسارة الشاملة األخرا( للفترة الدخل الشامل اآلخر 

 1,836,911   4,151,072  989,959   2,669,609  مجموع الدخل الشامل للفترة 

         

         الخاص بـ : 

 1,451,390   3,674,713  875,920   2,427,564  مساهمي الشركة األم  

 385,521   476,359  114,039   242,045  الحصص غير المسيإلرة 

  2,669,609   989,959  4,151,072   1,836,911 

 
 المجمعة المكثفة من المعلومات المالية المرحلية  ( تشكل جزءا  21( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 وشركاتها التابعة (عامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدقق(المجمع المكثف  المرحلي الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 

 
     حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة األم 

 

 
 

  رأس المال 

 
 

  أسهم خزانة 

 
 احتياإلي
  أسهم خزانة 

 
 احتياإلي
  إجباري 

 
احتياإلي 
 اختياري

التغيرات   
التراكمية في  
  القيمة العادلة 

احتياإلي 
 ترجمة 

  عمالت أجنبية

 
 

  أرباح مرحلة 

 
 

  المجموع الجزئي
الحصص غير 
  المسيإلرة 

مجموع حقوق  
 الملكية 

 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 

 4,151,072   476,359   3,674,713   3,387,858   286,855   -  -  -  -  -  - الدخل الشامل للفترة مجموع  

 ( 4,277,022)  -  ( 4,277,022)  ( 4,277,022)  -  -  -  -  -  -  - (16)إيضاح توزيعات أرباح نقدية 

 ( 1,419,000)  ( 1,419,000)  -  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات إلى الحصص غير المسيإلرة 

 46,349,639   ¤ 298,485   46,051,154   ¤ 17,310,671   213,978   ( 565,932)  1,817,340   9,095,483  1,266,488   ( 244,480)  17,157,606  2022يونيو  30الرصيد 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 
)الخسارة الشاملة( الدخل  مجموع 

 -  -  -  -  - الشامل للفترة 
 

-  (141,498 )   1,592,888 ¤   1,451,390   385,521   1,836,911 

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

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

 39,494,238   ¤ 704,597   38,789,641   ¤ 11,451,929   ( 162,736)  ( 565,932)  1,817,340   8,069,426   1,266,488   ( 244,480)  17,157,606  2021يونيو  30الرصيد في 

 
المجمعة المكثفة  من المعلومات المالية المرحلية  ( تشكل جزءا  21( إلى )1إن اإليضاحات المرفقة من )
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 وشركاتها التابعة (عامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدقق(المجمع المكثف  المرحلي بيان التدفقات النقدية
 2022يونيو  30للفترة المنتهية في 

 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 
 

 يونيو  30المنتهية في لستة أشهر ل  

 2022  2021 

    :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 2,011,565   3,998,570  وحصة الزكاة  العمالة الوإلنية الفترة قبل حصة ميسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعمربح 

    التسويات: 
 67,711   - مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 3,012,024   2,310,295  استهالك وإإلفاء 
 111,259   111,792  مخصص مخزون متقادم وبإليء الحركة

 ( 109,445)  ( 285,197) بيع ممتلكات وعقارات ومعدات ربح 
 -  (11,500) أرباح بيع عقار استثماري 

 ( 548,223)  ( 523,286) استثمارات  صافي أرباح
 659,193   528,963  مصاريف تمويلية  

 659,178   815,440  مخصص مكافةة نهاية الخدمة 

  6,945,077   5,863,262 
    الموجودات والمإللوبات التشغيلية: التغيرات في 

 2,468,427   82,669  مخزون
 (1,288,191)  ( 14,209,225) صافي موجودات / مإللوبات عقود 

 15,088,648   7,739,801  مدينون وأرصدة مدينة أخرا وضمانات محتجزة على العقود 
 ( 11,489,239)  (3,437,063) دائنون وأرصدة دائنة أخرا 

 10,642,907   (2,878,741) الناتجة من العمليات التشغيلية )المستخدمة في( التدفقات النقدية 
 ( 756,822)  ( 466,106) مكافةة نهاية الخدمة المدفوعة 

 -  ( 272,168) حصة ضريبة دعم العمالة الوإلنية المدفوعة
 -  (72,434) حصة الزكاة المدفوعة 
 -  ( 488,622) اإلدارة المدفوعة مكافةة أعضاء مجلس 

 9,886,085   (4,178,071) الناتجة من األنشإلة التشغيلية )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 

    
    :التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (15,349)  (1,116,500) المدفوع لشراء عقارات استثمارية 
 -  1,588,501  استثماري المحصل من بيع عقار 

 ( 932,305)  (2,383,252) المدفوع لشراء ممتلكات وعقارات ومعدات 
 308,882   507,526  المحصل من بيع ممتلكات وعقارات ومعدات 

 ( 638,772)  (1,403,725) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشإلة االستثمارية 
    

    األنشطة التمويلية:التدفقات النقدية من 
 4,548,270   ( 269,776) قروض إلويلة األجل 

 14,153   ( 109,506) المدفوع اللتزامات عقود اإليجار 
 (2,425,423)  (94,946) دائنو مرابحات  

 332,485   (3,535,488) قروض قصيرة األجل 
 (2,541,573)  4,997,025  بنوك دائنة 

 ( 659,193)  ( 528,963) مصاريف تمويلية مدفوعة 
 ( 659,580)  (4,237,782) توزيعات نقدية مدفوعة 

 (1,056,000)  (1,419,000) نقدية مدفوعة للحصص غير المسيإلرة  توزيعات

 (2,446,861)  (5,198,436) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشإلة التمويلية 

 6,800,452   ( 10,780,232) الزيادة في نقد ونقد معادل)النقص( صافي 
 32,426,843   43,874,860  نقد ونقد معادل في بداية الفترة 

 39,227,295   33,094,628  (5 إيضاح نقد ونقد معادل في نهاية الفترة )

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



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

 2022يونيو  30
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 
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 تةسيس الشركة األم وأغراضها -1

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

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

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

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

 ليها وما يتعلق بها من خدمات أخرا. واإلشراف ع
 صناعة وإنتاو 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 الجاهز .4
 الالزمة لتنفيذ األعمال المدنية )وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للصناعة(.  تصنيع وتنفيذ أعمال األصباغ والديكورات  .5
 إنتاو األسفلت.  .6
 شراء واستيراد األجهزة والمستلزمات والمعدات الالزمة لتنفيذ أغراض الشركة األم. .7
 تملك وسائل النقل الالزمة ألنشإلة الشركة األم.  .8
 المشابهة لهذه األغراض. تمثيل الشركات والدخول في المناقصات  .9

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

ركة   ابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارو بصـفة أصـيلة أو بالوكالة. ويجوز للـش رة األعمال الـس ركة األم مباـش األم أن تكون 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  

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

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

  .، دولة الكويت13049الصفاة  - 4819، ص. ب. 284، مبنى 2إن العنوان المسجل للشركة األم هو منإلقة العارضية، قإلعة 
 

 .2022أغسإلس  10من قبل مجلس إدارة الشركة األم بتاريخ  المجمعة المكثفةتمت الموافقة على إصدار المعلومات المالية المرحلية 
 

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

البيانات الســياســات المحاســبية المســتخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة المكثفة للفترة مماثلة لتلك المإلبقة في إعداد 
 .2021ديسمبر  31المالية المجمعة السنوية للسنة المنتهية في 

 

ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المإللوبة لبيانات مالية كاملة وفقا  للمعايير الدولية  المكثفة  إن المعلومات المالية المرحلية المجمعة  
. ترا اإلدارة أنه  2021ديسمبر    31عليها بالمقارنة مع البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في    االإلالعللتقارير المالية، ويجب أن يتم  

ي االستحقاقات العادية المتكررة والتي تعتبر ضرورية لعرض عادل. إن نتائج األعمال للفترة المالية  قد تم إدراو جميع التعديالت المتمثلة ف 
ديسمبر    31ال تعتبر بالضرورة ميشرا  عـن نتائج األعمال التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في    2022  يونيو  30المنتهيـة فـي  

2022 . 
 

 ة الجديدة والمعدلة الجارية التطبيقالمعايير الدولية للتقارير المالي
ديالت  ةثير. إن بعض التـع ة الـت ارـي ا وغير ـج ــدارـه ديالت أخرا تم إصـــ ايير أو تفســــيرات أو تـع ة بتإلبيق مبكر ألي مـع لم تقم المجموـع

ة  2022والتفســــيرات األخرا تنإلبق ألول مرة في   ة المرحلـي الـي ات الـم ادي على المعلوـم ةثير ـم ا أي ـت ة  ، ولكن ليس لـه ة المجمـع المكثـف
 للمجموعة.

 
 عقارات استثمارية -3

 .مرهونة ألحد البنوك المحلية مقابل قرض ألجلإن العقارات االستثمارية 
  



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

 2022يونيو  30
 الدينار الكويتي(ب )جميع المبالغ 
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 مدينون وأرصدة مدينة أخرا -4

 
 يونيو  30

2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2021 

 16,876,927  21,952,421  14,378,973 وزارات وهيئات حكومية
 1,775,191  5,521,399  2,576,184 شركات وميسسات
 13,479,504  12,732,501  11,153,098 مدينون تجاريون
 873,009  808,067  642,636 مدينون آخرون

 33,004,631  41,014,388  28,750,891 مجموع المدينون
 (4,318,896)  (4,517,159)  ( 4,521,645) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 28,685,735   36,497,229  24,229,246 صافي المدينين

      
 10,705,195  7,024,685  7,154,983 ضمانات محتجزة على العقود

 (1,862,077)  (1,862,077)  ( 1,862,077) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 8,843,118  5,162,608  5,292,906 صافي ضمانات محتجزة على العقود

      
 34,439,093  38,872,911  43,772,559 دفعات مقدمة عن أعمال عقود

 5,538,095  6,161,213  5,468,645 مصاريف مدفوعة مقدما
 2,104,753  2,286,015  2,633,698 موظفون مدينون
 4,498,831  2,653,145  2,493,786 تةمينات مستردة

 583,981  637,485  378,093 دفعة مقدمة عن تةسيس شركات
 1,124,622  2,215,215  1,052,555 (17مستحق من أإلراف ذات صلة )إيضاح 

 ( 1,174,927)  (1,106,085)  ( 1,106,084) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 84,215,404  93,379,736  84,643,301 
      الجزء غير المتداول:   –العقود  ضمانات محتجزة على  

 20,597,806  15,061,348  16,485,879 ضمانات محتجزة على العقود
 (33,381)  (33,381)  ( 33,381) مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 16,452,498  15,027,967  20,564,425 

  
 نقد ونقد معادل -5

 يونيو  30 
2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2021 

 35,390,060  33,347,356  27,749,250 نقد في الصندوق ولدا البنوك
 3,837,235  10,527,504  5,345,378 ودائع قصيرة األجل

 33,094,628  43,874,860  39,227,295 

 
%  1 –  2021ديســمبر   31)ســنويا %  2.75% إلى  1.75من   بنكية قصــيرة األجلال  ودائعالعلى   الســنوي معدل الفائدة الفعلي  تراوحي 

  يوم من تاريخ إيداعها. 90 هذه الودائع بمعدل أقل منوتستحق %( 2.75% إلى 1.25 – 2021 يونيو 30 ،%2.75إلى 
 

 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  –  2021يونيو    30دينار  موزعا  كويتي(    –   2021ديسمبر    31)سهم    171,576,061دينار 
    فلس كويتي للسهم الواحد.  100سهم( بقيمة اسمية  171,576,061 – 2021  يونيو 30سهم،  171,576,061



 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدققة( المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة
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 خزانةأسهم  -7

 
 يونيو  30

2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2021 

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

 158,454  175,289  175,289 القيمة السوقية )دينار كويتي(
 244,480  244,480  244,480 التكلفة )دينار كويتي(

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

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

 دائنون وأرصدة دائنة أخرا -8

 
 يونيو  30

2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2021 

 13,475,517  13,905,975  11,711,764 دفعات مقدمة على عقود
 11,534,517  13,087,059  8,144,632 )أ( موردون

 47,482,786  46,875,863  49,673,171 مصاريف مستحقة
 11,232,812  12,117,254  11,270,810 )أ( مقاولون
 26,179,302  25,590,148  25,758,009 محتجزة للغيرضمانات 

 2,353,516  2,353,516  2,353,516 مخصص غرامات
 875,421  840,943  1,861,987 دائنون آخرون

 32,017  272,979  96,104 ضريبة دعم العمالة الوإلنية المستحقة
 47,921  105,677  119,754 حصة ميسسة الكويت للتقدم العلمي المستحقة

 -  73,222  25,771 حصة الزكاة المستحقة
 64,171  552,793  64,171 ( 17)إيضاح    مكافةة أعضاء مجلس اإلدارة المستحقة

 336,824  615,955  888,906 (17مستحق إلى أإلراف ذات صلة )إيضاح 
 388,132  25,642  64,882 توزيعات مستحقة للمساهمين

 112,033,477  116,417,026  114,002,936 

 
 والتي تتمثل في:

 
 يونيو  30

2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2021 

 25,826,961  28,345,346  30,001,352 الجزء غير المتداول 
 88,175,975  88,071,680  82,032,125 الجزء المتداول 

 112,033,477  116,417,026  114,002,936 

 
 يوم. 90فوائد ويتم سدادها 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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدققة( المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة
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 األجل ةض إلويلوقر -9

 يلي:تتلخص القروض إلويلة األجل فيما 
  

  الجزء المتداول 
الجزء غير  
  المتداول 

 
 المجموع 

قرض من بنك محلي مضمون برهن أصول محفظتين استثماريتين ويسدد   -
، ويحمل القرض فائدة سنوية بمعدل  2022ديسمبر    20على دفعة واحدة في  

 2,500,000  -  2,500,000 المركزي.% فوق سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكويت  1

في   - ويستحق  العامل  المال  رأس  لتمويل  محلي  بنك  من    31قرض 
% فوق سعر الخصم  2، ويحمل القرض فائدة سنوية بمعدل  2024مارس

 - المحدد من قبل بنك الكويت المركزي. 

 

5,000,000  5,000,000 

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

 

212,000  628,000 

أقساإل ربع    ىيسدد عل  مقابل رهن عقارات استثمارية   قرض من بنك محلى -
بتاريخ   األول  القسإل  ويستحق  يونيو    30حتى    2022سبتمبر    30سنوية 

% فوق سعر الخصم المحدد من  1.25ويحمل فائدة سنوية بمعدل    2028
 680,000 .المركزيقبل بنك الكويت  

 

4,670,000  5,350,000 

لتمويل شراء أالت ومعدات للمجموعة مقابل رهن    خليجيقرض من بنك   -
  3الت ومعدات من إحدا الفروع الخارجية ويسدد على أقساإل شهرية لمدة  آ

 3,733 %. 4ويتحمل فائدة سنوية  2022سنوات تنتهى خالل 

 

-  3,733 

لتمويل شراء أالت ومعدات للمجموعة مقابل رهن    خليجيقرض من بنك   -
سنوية  آ أقساإل ربع  الخارجية ويسدد على  الفروع  إحدا  الت ومعدات من 

وينتهى خالل    2022مارس    29بتاريخ    األولسنوات يستحق القسإل    3لمدة  
 122,845 %. 3ويتحمل فائدة سنوية  2024

 

183,334  306,179 

 13,787,912  10,065,334  3,722,578 2022يونيو  30الرصيد كما في 

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

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

 مقومة بالعمالت التالية:إن األرصدة الدفترية للقروض إلويلة األجل للمجموعة 
 

 يونيو  30
2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2021 

 14,014,000  13,686,000  13,478,000 دينار كويتي
 13,733  371,688  309,912 درهم إماراتي

 13,787,912  14,057,688  14,027,733 
 
 

 دائنو مرابحات -10
 

 يونيو  30
2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2021 

 2,387,773   1,864,013   1,764,498  إجمالي المرابحات 
 ( 26,473)  ( 15,587)  ( 11,018) يإلرح: تكاليف تمويلية مستقبلية غير مإلفةة

 2,361,300   1,848,426   1,753,480  القيمة الحالية للمرابحات
 

 والتي تتمثل في:
 

 يونيو  30
2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2021 

 215,881  -  - الجزء غير المتداول 

 2,145,419  ,4261,848  1,753,480 الجزء المتداول 

 2,361,300  1,848,426  1,753,480 القيمة الحالية للمرابحات
 

  



 ( وشركاتها التابعةعامةش.م.ك. ) –شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
 )غير مدققة( المكثفة إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة
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 قروض قصيرة األجل -11
باستقإلاع  قروض قصيرة األجل  الإن   البنوك عن عقود مقاوالت، على أن تسدد  إلى  10تمثل دفعات مقدمة من  المبالـغ  %20  % من 

،  %5إلى    % 3 من  –   2021ديسمبر   31)  % 4.5% إلى  3.5  تتحمل القروض فائـدة سنوية تتراوح من   ، منجزةالعمال  األالمستلمة من  
األجل والتسهيالت االئتمانية مضمونة برهن حوالة حق على إيرادات  إن القروض قصيرة    .(% 4.75% إلى  3من    –  2021  يونيو  30

 . العقود
 

 بنوك دائنة -12
البنوك الدائنة تخص الشركة األم والشركات التابعة وهي مضمونة   إن  تتمثل البنوك الدائنة في تسهيالت سحب على المكشوف وأوراق دفع. 

 برهن حوالة حق على إيرادات العقود. 
 

%،  2.5% إلى  1من  –  2021ديسـمبر   31)  %2.5% إلى 1.5 تتراوح منسـحب على المكشـوف تتحمل فائدة سـنوية  الإن تسـهيالت  
 تستحق عند الإللب.سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي و فوق (%2.5% إلى 1من  – 2021 يونيو 30
 

نوية  إن أوراق الدفع   مبر    31)  %1.5تتحمل فائدة ـس فوق ـسعر الخصـم المعلن من قبل    ،(%2  – 2021  يونيو 30%،  2  – 2021ديـس
 يوم. 180وتستحق خالل  بنك الكويت المركزي

 
 الربح  مجمل -13

  
 

 2022يونيو  30للثالثة أشهر المنتهية في 

 أشهر المنتهية   للثالثة 
 يونيو    30في 

2021 

  
 

 مشاريع

 سيـارات 
 وكـراو
 ومعـدات

  األسفلتمصنعي  
والخالإلات  
 المركزية 

 استبعادات ما 
 بين األقسـام
 الداخليـة

  
 

 المجمـوع

  
 

 المجمـوع

 31,900,593   32,734,234  (1,882,084)  2,227,239  1,395,800  30,993,279 إيرادات تشغيلية 
 ( 31,243,287)  ( 29,154,852)  1,882,084  (1,923,141)  (1,419,570)  ( 27,694,225) تكاليف تشغيلية 

 657,306   3,579,382  -  304,098  (23,770)  3,299,054 )الخسارة( مجمل الربح 

 
  

 
 2022يونيو  30المنتهية في للستة أشهر 

  المنتهيةللستة أشهر  
   يونيو   30في 

2021 

  
 

 مشاريع

 سيـارات 
 وكـراو
 ومعـدات

  األسفلتمصنعي  
والخالإلات  
 المركزية 

 استبعادات ما 
 بين األقسـام
 الداخليـة

  
 

 المجمـوع

  
 

 المجمـوع

 68,513,206   72,645,788  (3,210,566)  3,374,546  1,687,246  70,794,562 إيرادات تشغيلية 
 ( 65,857,899)  ( 65,611,708)  3,210,566  (2,817,372)  (2,065,946)  ( 63,938,956) تكاليف تشغيلية 

 2,655,307   7,034,080  -  557,174  ( 378,700)  6,855,606 )الخسارة( مجمل الربح 

 
 إيرادات أخرا -14

مثل في المحصــل من تســوية دعاوا  يت  دينار كويتي  2,113,236 مبلغ 2021يونيو   30للفترة المنتهية في    تتضــمن اإليرادات األخرا
 متعلقة بمشاريع منتهية.ناتجة عن تعويضات قضائية 

 
 األساسية الخاصة بمساهمي الشركة األم السهمربحية  -15

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

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

 2022  2021  2022  2021 

 1,592,888   3,387,858   933,713   1,555,995  الشركة األم   ربح الفترة الخاص بمساهمي
  

       
 أسهم  أسهم   أسهم  أسهم  : عدد األسهم القائمة

 171,576,061   171,576,061   171,576,061   171,576,061  الفترة عدد األسهم المصدرة في بداية 

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

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

 فلس 
 

 فلس 
 

 فلس 
 

 فلس 

ربحية السهم األساسية الخاصة بمساهمي 
 5.46  9.10 الشركة األم 

 
19.80 

 
9.31 
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 العامةالجمعية  -16

ـسمية، بواقع  % من القيمة اال25على توزيع أرباح نقدية بنـسبة   2022مايو   17وافقت الجمعية العامة لمـساهمي الـشركة األم المنعقدة في  
 كويتيدينار   488,622بمبلغ  دينار كويتي، وتوزيع مكافةة ألعضــــاء مجلس اإلدارة    4,277,022فلس للســــهم أي بقيـمة إجـمالية    25

 .2021ديسمبر  31وعدم توزيع أسهم منحة عن السنة المنتهية في 
 

ركة األم المنعقدة في   اهمي الـش بة  2021مايو   6وافقت الجمعية العامة لمـس مية،  % من القيمة اال6على توزيع أرباح نقدية بنـس  6بواقع  ـس
، وعدم توزيع أسـهم منحة وعدم توزيع مكافةة ألعضـاء مجلس اإلدارة عن السـنة دينار كويتي  1,026,485أي بقيمة إجمالية   فلس للسـهم
 .2020ديسمبر  31المنتهية في 

 
 

 فصاحات المتعلقة باألإلراف ذات الصلةإلا -17
، ـشركات تحت ـسيإلرة  أفراد اإلدارة العليادارة،  ، أعـضاء مجلس اإلـساهمينالمقامت المجموعة بمعامالت متنوعة مع أإلراف ذات ـصلة ك

ــتركة ــروإل الدفع المتعلقة بهذه المعامالت يتم الموافقة عليها من قبل إدارة   مشـ ــعار وشـ ــلة األخرا. إن األسـ وبعض األإلراف ذات الصـ
 :تمت مع أإلراف ذات صلة هي كما يلي التيالت المجموعة. إن األرصدة والمعام

 
 :المكثف المجمع بيان المركز المالي المرحليرصدة المتضمنة في األ

 
شركات  
  المحاصة 

 ذات  أإلراف 
 أخرا  صلة

 
 يونيو  30

2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة(

 يونيو  30
2021 

 807,383  245,172  (4مدينون وأرصدة مدينة أخرا )إيضاح  
 

1,052,555  2,215,215  1,124,622 

 548,082  404,995 (8وأرصدة دائنة أخرا )إيضاح  دائنون  
 

953,077  1,168,748  400,995 

 
 المعامالت المتضمنة في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المجمع المكثف:

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

 2022  2021  2022  2021 

 490,880  531,049  242,282  268,124   األجلرواتب ومزايا قصيرة 

 19,626  20,686  10,032  10,541 مكافةة نهاية الخدمة 

 278,665  252,314  551,735  510,506 
 
 

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

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

 دولة الكويت.  -
 . مجلس التعاون الخليجيدول  -

 
 2022يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  

 

 دولة 

  الكويـت 

 دول  

  الخليج

 الحصص  

 غير المسيإلرة 

 

 المجمـوع  حذوفات

 72,645,788  ¤ ( 3,391,436)  -  17,426,046   58,611,178  إيرادات تشغيلية 

 ( 65,611,708)  3,391,436  -  ( 15,051,600)  ( 53,951,544) تكاليف تشغيلية

 7,034,080  -  -  2,374,446    4,659,634   مجمل الربح

 3,864,217  ( 2,368,499)  476,359  1,325,314  4,431,043   نتائج القإلاع 

 202,819,478  ( 48,079,297)  -  37,520,108  213,378,667   مجموع موجودات القإلاع 

 156,469,839  ( 13,078,078)  -  24,667,170  144,880,747   مجموع مإللوبات القإلاع 
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 2021يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  

 

 دولة 

  الكويـت 

 دول  

  الخليج

 الحصص  

 غير المسيإلرة 

 

 المجمـوع  حذوفات

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

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

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

 1,978,409   ( 2,410,221)  385,521  1,673,919  2,329,190  نتائج القإلاع 

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

 174,772,760   ( 13,156,215)  -  36,882,623   151,046,352  مجموع مإللوبات القإلاع 
 

 
 التزامات ومإلالبات محتملة -19

  يلي:محتملة تتمثل فيما  التزاماتالمجمع المكثف  يالمرحل المركز المالي بيان بتاريخالمجموعة يوجد على  (أ
 

 
 يونيو  30

2022  

 ديسمبر   31
2021 
  )مدققة( 

 يونيو 30
2021 

 6,062,804  8,768,112  15,446,035 اعتمادات مستنديه
 140,799,291  132,702,592  142,541,562 كفاالت إنجاز

 35,335,180  39,823,954  24,146,651 كفاالت دفعات مقدمة
 12,384,790  10,173,602  14,511,301 كفاالت مناقصات

 68,707,479  69,724,054  73,128,676 كفاالت محجوز ضمان
 9,335,076  9,718,139  8,343,327 كفاالت أخرا

 278,117,552  270,910,453  272,624,620 

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

ــاء. وفي رأي   باإلمكان ــوف تترتب عليها إلى أن يتم البت فيها من قبل القضـ لمجموعة، فإنه لن يكون لهذه إدارة اتقدير النتائج التي سـ
ة  ة المرحلـي الـي ةالمإـلالـبات ـتةثير ســــلبي ـمادي على المعلوـمات الـم ة المكثـف د    للمجموـعة  المجمـع ه، لم تقم المجموـعة بقـي   مإـلالـباتوعلـي

 المكثف. المجمع كافية عنها كما في تاريخ بيان المركز المالي المرحلي أرصدةإضافية عن هذه القضايا نظرا لوجود 
 

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

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

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

 . االلتزامق الرئيسي لألصل أو من خالل السو  •

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

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

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

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

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

 أو غير مباشر. 

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

 
 : 2022يونيو  30كما في  المجموعة المقاسة بالقيمة العادلة موجوداتإن الجدول التالي يبين 

 

  المجموع 
 المستوا 
 الثاله

 المستوا  
  الثاني 

 المستوا 
  األول 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالقيمة   -  -  534,068  534,068
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  3,826,729  62,087  -  3,888,816
4,422,884  534,068  62,087  3,826,729  
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 : )مدققة( 2021ديسمبر  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
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات مالية   3,303,445  62,085  -  3,365,530

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

 
 : 2021 يونيو 30المجموعة 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  3,309,700  62,049  -  3,371,749

3,905,817  534,068  62,049  3,309,700  

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

 
 (. 3تم اإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية في إيضاح )

 
وبات المالية  يتم تقدير القيمة العادلة للمإللوبات المالية بخصم فترات االستحقاق التعاقدية المتبقية بسعر الفائدة الحالي في السوق المتاحة للمإلل

 المماثلة. 
 

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

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

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

 
 (19المستجد )كوفيد  األثر المترتب على وباء فيروس كورونا -21

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

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

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

 
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 الراهن، 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  هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعةلذلك، فقد أعدت 
 


