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  ةـــــاقـلطا  بيـــــتعن  

كة هي شـــر  -عارف للطاقة ســـابقًا  –(بيت الطاقة أو الشـــركة)  عامةشـــركة بيت الطاقة القابضـــة ش.م.ك.
مســــاهمة كويتية مدرجة في ســــوق الكويت لألوراق المالية ومتخصــــصــــة في مجال االســــتثمارات متوســــطة 

  الحجم في قطاع الطاقة. 

 وفيجموعة عارف االســتثمارية، كشــركة تابعة لم 2007باشــرت الشــركة أنشــطتها االســتثمارية في ســبتمبر 
لبيت التمويل الكويتي)  %100(مملوكة  شــركة المشــروعات التنموية القابضــة أصــبحت 2012أغســطس 

حيث تســـــعي بيت الطاقة ، %95.77على حصـــــة ملكية في الشـــــركة بلغت  هاســـــتحواذالشـــــركة األم بعد ا
  .الطاقة االستراتيجيالقابضة لتحقيق أهداف شركة المشروعات التنموية القابضة في قطاع 

إن الشـــركة األم بيت التمويل الكويتي "بيتك" تعد البنك اإلســـالمي الرائد والمدرج في ســـوق الكويت لألوراق 
المالية، باإلضـــــافة إلى أنها إحدى أكبر المؤســـــســـــات االســـــتثمارية في المنطقة والتي ســـــاهمت في تطوير 

مختلف القطاعات واألنشــطة وذلك من خالل تكوين عالقات وتحالفات إقليمية البالد بتنوع اســتثماراتها في 
  ودولية مميزة.

 

  ا  ــــنـشطتــأن

تدير شـــركة بيت الطاقة القابضـــة أنشـــطتها بما يتوافق مع أحكام الشـــريعة، حيث تعد مســـتثمرًا نشـــطًا على 
  .محددةالمدى المتوسط والبعيد، فضًال عن أنها تتبنى فلسفة واضحة بأهداف جغرافية ومالية 

ثمارية لتعزيز ستوتماشيًا مع استراتيجيتها المحددة والمعتمدة تواصل الشركة سعيها لتطوير محفظتها اال
فرص التكامل بين استثماراتها المتنوعة، ولدعم قدراتها وكفاءتها كجزء من جهودها المستمرة لتصبح الشركة 
االستثمارية الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة، حيث تمكنت الشركة من االستحواذ على حصص 

مناطق  لتي تتوزع أنشطتها وعملياتها فياستراتيجية في عدد من الشركات المتخصصة في خدمات الطاقة وا
  جغرافية مختلفة.
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  ـــاــرؤيتن
الشركة االستثمارية القابضة الرائدة إقليميا في قطاع الطاقة ذات االستثمارات اآلمنة والمتماشية أن نكون 

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

  اـــرســــالتن
ات ذاإلستغالل األمثل لخبراتنا اإلقليمية والعالمية في تطوير المشاريع، وٕادارة االستثمارات واإلستحواذات 

، ومعدالت النمو العالية، ومعدل مخاطر مناسب بهدف تعزيز مصالح ي قطاع الطاقةالعوائد الواعدة ف
 مساهمينا. 

  اـــقيــــمن
 ف على متطلبات وتحدياتو وقة مضافة والة اقتصادينحن نلتزم بمجموعة واضحة من القيم لخلق قيم

المجتمع، األمر الذي يحكم عملياتنا وطموحاتنا وطريقة األداء في عملنا بهدف تحقيق النجاحات 
 االقتصادية.
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  ةـــركــالش  مســاهمــــــي

  

  استثـــــمارات الشـــــركـــة
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  تواجــدنا الجغـــرافي
  

 

 

  

  س اإلدارة  ــمجلـ

  / سعــد علـي الشـويـبالسيــد  
  رئيـس مجلـس اإلدارة 

سعد الشويب على درجة ماجيستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة ويسكونسون  حصل السيد
  عامًا في مجال صناعات النفط والغاز. 33بالواليات المتحدة األمريكية، وقد تجاوزت خبرته 

بشركة صناعة الكيماويات البترولية، وفي  2001وحتى عام  1978عمل السيد الشويب منذ عام 
شغل منصب نائب الرئيس والمساعد التنفيذي للعضو المنتدب للشئون اإلدارية  1999عام 

  مجلس اإلدارة لشركة إيكويت للبتروكيماويات. رئيس- والمشاريع

ناعة دب بشركة صالشويب كرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنت تم تعيين السيد 2001وفي عام 
انتقل للعمل بمؤسسة البترول الكويتية حيث تولى منصب  2007الكيماويات البترولية، وفي عام 

  الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس اإلدارة بالمؤسسة.
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  / خـالد علي السميطـيالسيــد  
 نائب رئيـس مجلـس اإلدارة 

جامعة الكويت وانضم إلى شركة نفط حصل السيد/ خالد السميطي على درجة البكالوريوس من 
، وقد انصبت خبرته في مجال العلوم الجيولوجية وتضمنت العديد من 1978الكويت في عام 

 1978المساهمات واسعة النطاق في أعمال إنتاج واستكشاف النفط بالكويت، حيث عمل منذ عام 
مجال صناعات النفط عامًا في  34بشركة نفط الكويت لمدة تتجاوز الـ  2012وحتى ديسمبر 

 والغاز.

ام في عو  ، شغل منصب العضو المنتدب (شمال الكويت) بشركة نفط الكويت،2005وفي عام 
  تولى بعدها منصب نائب العضو المنتدب (تطوير االستكشاف واالنتاج). 2007

ق يوقد كان السيد/ خالد السميطي عضوًا نشطًا في العديد من اللجان ومنها لجنة التقييم والتحق
بالحوادث في شركة البترول الوطنية الكويتية، وكذلك لجنة الريادة في شركة نفط الكويت، وقد تولى 

عضو مجلس إدارة في كًال من شركة البترول الوطنية وشركة االستكشافات البترولية أيضًا منصب 
  .الخارجية

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 مساعد ثنيان العميـريد / السيــ  
  عضــو مجلـس اإلدارة 

حصل السيد/ مساعد العميري على درجة الماجيستير في إدارة األعمال من جامعة نيو هافن 
، 1979وبكالوريوس التسويق من جامعة الكويت في عام ، 1982 في بالواليات المتحدة األمريكية

في مجال التسويق وٕادارة األعمال ولديه الخبرة الكافية في العديد من األعمال  العضووقد تخصص 
  والصناعات األخرى، فضًال عن توليه عدة مناصب أكاديمية في مجال التعليم.

 فرعل العام المدير منصب وشغل الكويتية البترول مؤسسة في بالعمل التحق 1984 عام وفي 
از بالكويت وذلك الدولي للنفط والغ التسويقفي مع احتفاظه بمشاركته ومسئولياته  بطوكيو المؤسسة

المجموعة البترولية المستقلة وهي شركة خاصة لعمل مع لثم انتقل بعد ذلك ، 1998حتى عام 
لتجارة وتسويق النفط الخام ومشتقاته، حيث تولى السيد العميري مهام ومسئوليات التسويق ومنها 

   ق النفط الخام باإلضافة لعمليات النقل البحري والدعم الفني.تجارة وتسوي

 اريةإدارة ولجان إد مجلس عضوية ويشغل وخارجها بالكويت الخاصة أعماله العضو يدير وحاليًا،
  .والمؤسسات الشركات من العديد في
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  / جمـال عبـد الخالق النـوريالسيــد  
  عضــو مجلـس اإلدارة

على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية والبحوث العملية من حصل السيد/ جمال النوري 
 جامعة سيراكيوز نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية.

ن العديد مب عملعامًا من الخبرة المتميزة في قطاع النفط والغاز، وقد  30حيث أنه لديه أكثر من 
منصب العضو المنتدب  2007المناصب في مؤسسة البترول الكويتية، حيث تولي في عام 

 شغل منصب العضو المنتدب للتسويق الدولي. 2004عام وفي للتخطيط في المؤسسة، 

 كذلك، تم اختيار السيد/ جمال النوري لعضوية العديد من المجالس في النفط والغاز ومنها: 

  عضوًا بمؤسسة البترول الكويتية. 2007وحتى  2004من عام 
  في شركة نفط الكويت. عضواً  2011وحتى  2007من عام 

  حاليًا، يشغل العضو منصب المدير العام لجمعية الشيخ عبداهللا النوري الخيرية.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  / حسين إسماعيل محمد إسماعيلالسيــد  
  عضــو مجلـس اإلدارة

الواليات ب جامعة ويسكونسنالكيميائية من على درجة البكالوريوس في الهندسة  حسين إسماعيلحصل السيد/ 
، ) بقطاع التكريرKOCشركة نفط الكويت (، التحق بالعمل في وبعد تخرجه ،1977في سنة  المتحدة األمريكية

تولى بعدها العديد من المناصب اإلدارية  ).KNPC( إلى شركة البترول الوطنية الكويتية نقل الحقاً والذي 
 ةشغل منصب رئيس مجلس اإلدار  2007، وفي عام )KNPCشركة البترول الوطنية الكويتية ( العليا في

  ).KPIلشركة البترول الكويتية العالمية (والعضو المنتدب 

اة لتطوير وتنفيذ مشروع إنشاء مجمع المصف شركة البترول الكويتية العالميةترأس السيد/ حسين فريق 
نيين مع شركاء يابا يعد مشروع استثماري مشتركو فيتنام  فيمليار دوالر  9بقيمة ) NSRPوالبتروكيماويات (

كذلك الجهود المتواصلة لشركة البترول الكويتية العالمية لتطوير مصنع التكرير  قادما ، كوفيتناميين
فقد ئة، في قطاع التجز أما  مشترك مع شركة سينوبك. يوهو مشروع استثمار والبتروكيماويات في الصين، 

ادة فريق يكما تولى ق، شركة البترول الكويتية العالمية في كل من الدنمارك والسويد عمليات دمجعلى  أشرف
  .في إيطاليامشروع شراء محطات شل لبيع الوقود بالتجزئة لالعمل 

اعة الكيماويات صنعضو مجلس إدارة في شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة إسماعيل وشغل السيد/ حسين 
نصب رئيس مشركة البترول الكويتية العالمية في كل من أوروبا وأسيا، كما تولى عدة شركات تابعة لو  البترولية
 ).NSRP( إدارةمجلس 
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  س اإلدارة  ـــس مجلـــــالة رئيــــرس

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،،، 

  الموقرون ،،،       السادة / مساهمي شركة بيت الطاقة القابضة
بداية أود أن أرحب بكم وأشكركم على حضوركم الكريم حيث سنقوم بتقديم لمحة عامة عن توقعات السوق 

  .2014استعراض أداء الشركة في عام إلى جانب 

ستعرض فيه والذي ن عقدم لكم التقرير السنوي السابع لشركة بيت الطاقة القابضة ش. م. ك.أأن  يويسعدن
التقرير أيضًا نتائج التشغيل للسنة ، كما يتضمن 2014التطورات واالنجازات الرئيسية للشركة خالل عام 

ويستعرض التوقعات المستقبلية على خلفية استمرار التحديات التي تواجه  2014ديسمبر  31المنتهية في 
  االقتصاد العالمي وأثرها على األسواق المحلية والدولية.

وكما تعلمون فإن شركة بيت الطاقة تتمتع بهيكل ملكية صلب، حيث تعتبر شركة المشروعات التنموية 
شركة بيت متلك ، وتبالكامل لبيت التمويل الكويتي" القابضة المساهم الرئيسي للشركة "وهي شركة مملوكة

ط والغاز خدمات النفاالستثمار في مجال في قطاع الطاقة مع التركيز على  األجلالطاقة استثمارات طويلة 
أصول استكشافية وٕانتاجية في منطقة الشرق األوسط وشمال كذلك تملك و والمقاوالت  ةالهندسي والتوريدات

  أفريقيا والخليج.

ستظل إلى حد ما غير إيجابية  2015لعام التطلعات المستقبلية  فإنالنفط  أسعارمع التقلبات الحالية في و 
للبترول (أوبك) إلى أن النمو  ةمنظمة الدول المصدر  حيث أشارت، النخفاض الطلب وزيادة العرض نظراً 

التوالي.  على %3.6، %3.2عند نسبة  ثابتًا دون تغيير اليزال 2015و 2014االقتصادي العالمي لعام 
مليون برميل يوميًا، وأن يصل  1.2فإنه من المتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار  2015أما في 

زيادة الطلب على الغاز  أيضاً  المرجحمليون برميل يوميًا، ومن  92.26إجمالي الطلب العالمي على النفط 
مليون  6.03إلى بذلك ليصل  مليون برميل يومياً  0.20مقدار الطبيعي المسال والسوائل الغير تقليدية ب

  .برميل يومياً 

وفقًا لتقرير المؤسسة العربية لالستثمارات البترولية (ابيكورب) فإنه من المتوقع أن يصل حجم االستثمار و 
لى إ 2015في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل فترة الخمس سنوات الممتدة من 

الدراسة بأن مايقارب ثالثة أرباع هذه االستثمارات تتركز  توضحكما  ،كيدوالر أمري مليار 755إلى  2019
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 لالضطراباتًا ونظر  ،التصنيفستواصل المملكة العربية السعودية تصدرها في هذا و في سبع دول عربية، 
ن م االجتماعية والسياسية المتأرجحة واألوضاع الجيوسياسية السائدة فإن حجم االستثمارات مازال أقل

فضًال عن ذلك، فإن ارتفاع التكاليف وندرة اإلمداد بالغاز الطبيعي وصعوبات التمويل على و  .المحتمل
  .عات واالستثماراتالخصوص يمثالن العوامل الرئيسية الثالثة التي مازالت تواجه أصحاب المشرو 

 الالزمة االحتياطاتبيت الطاقة باتخاذ شركة ل 2014لعام  البيانات الماليةتم إعداد نود اإلشارة إلى أنه 
المالي  المركزتقوية  في األمر الذي ساهم عند احتساب االنخفاض في قيمة الموجودات الحكيمةوالخطوات 

لى مساهمي إ غير نقدية تعودخسائر  صافي بتحقيقدخل أثره على بيان اللهذا فقد كان  ومع ذلك، المجمع
 إجمالي وقد تم تقليص ،فلس) 2.35يتي (خسارة السهم بلغت مليون دينار كو  1.76بمقدار الشركة 
في  واضح هبوطمليون دينار كويتي مع  76.68 ليصبح %1.5لشركة بصورة هامشية بمقدار ا موجودات
ة لشركا صافي موجوداتبلغت ، كما مليون دينار كويتي 7.89لتصبح  %24.2بمقدار  المطلوبات إجمالي
 فلس للسهم الواحد. 84مليون دينار كويتي وهو ما تمت ترجمته في القيمة الدفترية بواقع  62.7

توسطة مالمتركزة على االستثمار في قطاع الطاقة والشركات  اتواصل شركة بيت الطاقة استراتيجيتههذا و 
بوضوح إلى  2014ديسمبر  31األداء المالي والتشغيلي للشركة للسنة المنتهية في  ، ويشيرومرتفعة النمو

ضمن الشركات القابضة المتخصصة في استثمارات  مكانتها ، محافظة علىفي نموهاأن الشركة ماضية 
 اإلشارة ريومن الضرو ، في محفظتها االستثمارية مرتكزكما أن هناك تعزيز تدريجي لنمو الشركة الطاقة، 

  .كةالشر  إلى الجهود المتضافرة والمبذولة لزيادة النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية الستثمارات

الهندسية والتوريد واالنشاء والخدمات المساندة في مجاالت المقاوالت الشركة على أعمال  وترتكز أنشطة
تثمارات بعض االسالتخارج من  إلى شركة بيت الطاقةاالستكشاف وتطوير وٕانتاج النفط والغاز، وتهدف 

وكذلك  اءوالتوريد واالنشة يالهندس أعمال المقاوالت في تتوقع إدارة الشركة نمو سريع وهائلالحالية حيث 
بيت ى ، كما تسعمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياباالستكشاف واإلنتاج الخدمات المساندة لعمليات 

  النتائج اإليجابية.و المدرة ملة والتي تعمل بكفاءة وذات العوائد النقدية إلى االحتفاظ باستثماراتها المتكاالطاقة 

دارة واإل والمراقب الشرعيأعضاء مجلس اإلدارة  لكل منعبر عن شكري وتقديري أد أن فإنني أو  وختاماً 
ع ولجمي لدؤوباوكذلك موظفي الشركة على عملهم  المتواصلة وجهودهمالبناء على دعمهم للشركة التنفيذية 

يق أفضل حقت تساهم فيثقتهم ودعمهم المستمر لمبادراتنا التي  علىمساهمي شركة بيت لطاقة القابضة 
            ،،،،،،   النتائج والتقدم المستمر

  سعــــد علـي الشــويـــب
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  تقريــــر اإلدارة التنـــفيـذية
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ، ،، المرسلينالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف 

  ،،، الكرام    مساهمي شركة بيت الطاقة القابضة/ السادة 

، 2014ديسمبر  31ويظهر مركزها المالي كما في  2014يعكس تقرير اإلدارة أداء الشركة خالل عام 
  .2014ويستند التحليل على البيانات المالية الختامية المجمعة والمدققة للسنة المالية 

تركيز الشركة خالل السنة موضوع هذا التقرير وبشكل رئيسي على المحافظة على جودة محفظة  انصب
ول قادرة على افة أصالشركة وتحقيق زيادة تدريجية ونموًا ملموسًا لمحفظتها االستثمارية وذلك من خالل إض

وزيادة القيمة  اتهافة، مع الوضع في االعتبار الهدف الرئيسي المتمثل في تعزيز استثمار خلق قيمة مضا
  متواصلة لحماية هذه االستثمارات. للمستثمرين حيث بذلت الشركة جهوداً 

، حيث 2014كما يسعدنا أن نعلن بأن جميع االستثمارات الرئيسية قد سجلت تحسنًا في األداء خالل عام 
يلزم  ذ مالمبادرات واتخاإطالق العديد من اتم السودان و بتم التعامل بكفاءة تامة مع استثمار الشركة القائم 

هورية جممن إجراءات والتي بدورها ساهمت في إحداث تحول ملموس في أداء االستثمار، على الرغم من أن 
  واجه بعض التحديات الناتجة عن ظروف السوق واألوضاع الجيوسياسية الخاصة بالدولة.ت تالسودان مازال

مليون  1.761إلى مساهمي الشركة قدرها  تعودخسائر  2014لعام  الطاقةهذا وتعكس نتائج شركة بيت 
 واستغالل عائدات الغير مجديالشركة جاهدة التخارج من الكيانات ذات األداء  وتسعىدينار كويتي، 

  وذات العوائد النقدية المدرة في قطاع الطاقة. المجديةاالستثمار في الكيانات في  التخارج

  المؤشرات المالية 

2013 
 دينار كويتي

2014 
 دينار كويتي

  

16,808,009  13,371,050    اإليرادات
(12,831,572)  (10,649,064)   تكلفة اإليرادات
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 تخضع، 2014 لعام إدارة الشركة مجلس ألعضاء مكافأةك د.ك 25,000مبلغ ص تخصي تم وقد هذا،
  للشركة. العمومية الجمعية لموافقة

إن النتائج أعاله خاصة بمساهمي شركة بيت الطاقة وتشمل حصة الشركة التشغيلية من األرباح أو الخسائر 
  لشركاتها التابعة والزميلة.

  حـــربـل الــمجم

  .%32بصورة رئيسية نظرًا لالنخفاض في إيرادات العقود بنسبة  تم تقليص مجمل الربح

  

Contract Revenue Rendering of Services Sale of Goods
Equipment Rental

Income

2014 878,721 1,608,073 (67,085) 302,277

2013 2,392,159 1,323,006 26,580 234,692
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تحليل مجمل الربح

2014 2013

3,976,437  2,721,986   مجمل الربح
5,273,264  1,702,310   إيرادات أخرى
(7,638,484)  (5,812,422)   مصروفات أخرى
1,611,217  (1,388,126)    السنةصافي (خسارة)/ ربح 

 
1,135,846 

 
(1,760,826) 

إجمالي (الخسارة)/ الربح الشاملة للسنة العائدة 
 إلى مساهمي الشركة

77,885,263  76,682,806    إجمالي الموجودات
62,585,442  62,716,129   حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة

1.51  (2.35)   (خسارة)/ ربحية السهم (فلس)



 

 

الطاقة القابضةبيت   
  2014التقرير السنوي 

13 

  إيرادات أخرى 

مليون  5.273مليون دينار كويتي (مقارنة بمبلغ  1.702مبلغ  2014بلغ حجم اإليرادات األخرى لعام 
مليون دينار كويتي بشكل رئيسي  2.4)، حيث تمثل اإليرادات األخرى والبالغة 2013دينار كويتي لعام 

أرباح ناتجة عن بيع عقارات مؤجرة وأرباح من القيمة العادلة للصندوق االستثماري المتوافق مع الشريعة 
عقار ، وكذلك ايراد تأجيري لما قبل الحيازة وتوزيعات أرباح مستلمةوأرباح من تحويل العمالت األجنبية، 

  استثماري.

كويتي تمثل خسارة ناتجة عن بيع إحدى مليون دينار  0.7وقد تم تقاص ذلك بخسائر إجمالية قدرها 
  الشركات التابعة وحصة الشركة من نتائج الشركات الزميلة وخسائر التضخم.

بصورة رئيسية إلى أرباح من تحويل العمالت األجنبية وارتفاع  2013هذا ويرجع اإليراد المرتفع في عام 
  الزميلة والربح الناتج عن التضخم.القيمة العادلة لعقارات استثمارية وحصة األرباح في الشركات 

  

  التكاليف األخرى 

مليون دينار  7.638مليون دينار كويتي (مقارنة بـ  5.812مبلغ  2014بلغ حجم التكلفة األخرى لعام 
مليون دينار كويتي والتكاليف  1.8) وتتمثل التكاليف في تكاليف الموظفين والتي تبلغ 2013كويتي لعام 

مليون  1.9مليون دينار كويتي، فضال عن صافي خسارة انخفاض القيمة البالغة  1.4 العمومية واإلدارية
مليون دينار كويتي. ومع ذلك، فإن إجمالي مبلغ  0.5دينار كويتي والضرائب على الكيانات األجنبية بقيمة 

Investment in
Associates

Loss on Sale of
Subsidiary

Gain or loss on
FVTPL

Other income
Hyperfinflation

gain/loss

2014 (136,511) (310,574) 230,116 2,217,159 (297,880)

2013 195,101 0 972,007 3,265,633 840,523
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Details of other income

إيرادات أخرى

2014 2013
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سائر خالتكاليف األخرى يعد ٌأقل بكثير من العام الماضي حيث يرجع ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع 
  .2013مليون دينار كويتي في عام  4انخفاض القيمة والتي بلغت 

 

  إجمالي الموجودات

مليون دينار كويتي  77.885مليون دينار كويتي (مقارنة بـ  76.683تبلغ إجمالي الموجودات مبلغ وقدره 
كويتي منها مليون دينار  31.8) وهي تضم بصورة رئيسية استثمارات متاحة للبيع بإجمالي 2013لعام 

شركة كويت إنرجي بي أل سي، جيرسي، وشركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز بالمملكة العربية 
  السعودية (مكامن).

الشركات القليلة المتخصصة في عمليات استكشاف وٕانتاج النفط والغاز في  إحدىحيث تعد كويت إنرجي 
وعة بالشرق نالقوية لالستحواذ على األصول التشغيلية المت المنطقة، كما أن لديها القدرة الفائقة والعالقات

 3.6األوسط، لكنه ووفقًا لتقديرات التدفقات النقدية المتاحة تم عمل انخفاض في قيمة االستثمار بإجمالي 
  مليون دينار كويتي خالل العام.

  

  

  

  

Staff costs
General and
Administrative

Net impairment loss Other  expenses

2014 1,841,507 1,402,756 1,944,564 623,595

2013 1,717,232 1,401,320 4,034,760 485,172
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Details of Other costs

تكاليف أخرى

2014 2013
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  : خالل العاميين الماضيينفيما يلي توزيع مصروف االستهالك 

  

  لمساهمي الشركة   الملكية والمطلوبات إجمالي حقوق

مليون دينار كويتي لعام  67.465مليون دينار كويتي (مقارنة بـ  68.792 إجمالي حقوق الملكيةبلغ 
) من إجمالي رأس المال المدفوع، كما 2013لعام  %86.6(مقارنة بـ  %89.7) والتي تمثل 2013

د.ك والتي ترجع إلى تسوية المرابحة واجبة السداد،  1.526بمبلغ  2014انخفضت المطلوبات خالل عام 
  صص ملكيات ومطلوبات المساهمين كما يلي:وقد تم توضيح ح
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 التقرير الشرعي لشركة بيت الطاقة القـابضة
   2014ديسمبر   31عن السنة المالية المنتهية في  
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  البيانات المالية المجمعة
  لشركة بيت الطاقة القـابضة وشركاتها التابعة

 2014ديسمبر   31للسنة المالية المنتهية في  




































































































