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 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

  أعضاء مجلس اإلدارةإلى حضرات السادة 

 ش.م.ك.ع.بيت الطاقة القابضة شركة 
 

 مقدمة
ركاتها ش.م.ك.ع. )"الشركة"( وش بيت الطاقة القابضة لشركة لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق 

المرحليين المكثفين المجمعين  الدخل والدخل الشامل يوبيان ،2020 يونيو 30 التابعة )يشار إليها معاً بـ"المجموعة"(، كما في

  التدفقات النقدية و التغيرات في حقوق الملكيةي المتعلقين به لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ، وبيان

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد   .أشهر المنتهية بذلك التاريخالستة لفترة عين المتعلقين به مكثفين المجملالمرحليين ا

إن  ."التقرير المالي المرحلي" 34المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة

  جعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.رام جةمسؤوليتنا هي التعبير عن نتي
 

 نطاق المراجعة
ً للمعيار ا  مستقلال مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل  2410لدولي لقد قمنا بمراجعتنا وفقا

في توجيه االستفسارات بصفة المكثفة المجمعة ة رحليلما المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات الماليةللشركة" 

راءات األخرى للمراجعة.  وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلج ولين عن األمور المالية والمحاسبيةؤإلى الموظفين المس رئيسية

ً لمعايير التدقيق الدولية وعليه، فإنه ال ي نطاق إن نطاق المراجعة أقل من ننا الحصول على تأكيد بأننا مكالتدقيق الذي يتم وفقا

 ي رأياً يتعلق بالتدقيق.حديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدعلى علم بكافة األمور الهامة التي يمكن ت
 

 النتيجة
جب االعتقاد بأن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة المرفقة لم يتم استنادا إلى مراجعتنا، فإنه لم يرد إلى علمنا ما يستو

 . 34دولي رقم ة الإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسب
 

 التأكيد على أمر  
النزاع القانوني القائم بين حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الذي يشير إلى  8اإليضاح رقم نلفت االنتباه إلى 

وملكية المعدات الخاصة   األرباحفاقية المشاركة في اتشريك العمليات المشتركة لمخالفة شروط وبنود شركة تابعة للشركة مع 

حو على ننتيجة التحكيم ب التنبؤ. ال يمكن يم أمام محكمة لندن للتحكيم الدوليالت القضية معروضة للتحكمازبالعمليات المشتركة. 

 مؤكد بصورة معقولة. إن نتيجتنا غير معدلة فيما يتعلق بهذا األمر. 
 

 حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرىالمراجعة تقرير 

دفاتر  المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في ومات المالية الإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، فإن المعل

  2016لسنة  1رقم حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات ة. لشركالمحاسبية ل

  الستة  خالل فترة ، للشركةاألساسي  للنظاموالتأسيس أو لعقد ، اوالتعديالت الالحقة له التنفيذية تهالئحووالتعديالت الالحقة له 

ً مادي اً جه قد يكون له تأثيرعلى و 2020يونيو  30 المنتهية في أشهر  المالي.  اأو مركزهالشركة على نشاط  ا

 

 

  

  

 

 
   

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم
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 وشركاتها التابعة  ش.م.ك.ع.ة  يت الطاقة القابضب شركة 
 

 

 المجمعة.ة المالية المرحلية المكثف ذه المعلوماتمن هال يتجزأ  ا  تشكل جزء 10إلى  1رفقة من ات الميضاحإن اإل
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  المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(الدخل بيان 
  2020 يونيو 30تهية في للفترة المن

  
 هية فينتأشهر الم الثالثة

 يونيو 30
 
 

 أشهر المنتهية في ستةال
 يونيو 30

 
 
 اتإيضاح

2020 
 دينار كويتي 

2019   
 دينار كويتي 

2020 
 دينار كويتي 

2019   
 دينار كويتي 

      يرادات  إلا

 1,396,871 844,607 821,193 501,996  إيرادات عقود  
 2,047,967 944,246 1,258,112 283,133  إيرادات خدمات 

  

───────── ───────── ───────── ───────── 

  785,129 2,079,305 1,788,853 3,444,838 
  

───────── ───────── ───────── ───────── 

      تكلفة االيرادات 
 (456,208) (594,772) (264,193) (300,182)  تكاليف عقود 

 (2,516,411) (1,087,551) (1,827,474) (466,945)  خدمات  تكاليف
  

───────── ───────── ───────── ───────── 

  (767,127) (2,091,667) (1,682,323) (2,972,619) 
  

───────── ───────── ───────── ───────── 

 472,219 106,530 (12,362) 18,002  الربحمجمل 

      
 12,130 604,969 4,868 604,762    أخرىإيرادات 

 50,532 188,147 50,412 83,008  يل إيرادات تمو
ية مدرجة بالقيمة غير محققة من موجودات مال رخسائ
 (2,901,994) (1,085,778) (443,962) (688,536)  الخسائر أو  من خالل األرباحة ادلالع

 120,138 2,297 35,371 (71)  زميلة   كةشرحصة في نتائج 
 (584,236) (1,162,552) (584,236) 7,654   ةنمديال  رصدةمتوقعة لألالئتمان االخسائر مخصص 
     - (296,174)     - (628)  الحركة ئةبطي مخزونمخصص 

 (352,976) (400,609) (224,921) (171,307)  تكاليف موظفين 
 (612,431) (632,954) (286,339) (247,256)  ية إدارية وعموممصروفات 

 (95,382) (17,442) (52,172) (7,700)  تكاليف تمويل 
 447,259 1,989,272 (714) 1,484,491  ة أجنبيفروق تحويل عمالت 

  

───────── ───────── ───────── ───────── 

 (3,444,741) (704,294) (1,514,055) 1,082,419  خصص الضرائب قبل م التشغيل  (خسائر) إيرادات
 295,815 697,325 413,131 563,461 7    من ارتفاع معدل التضخمنقدية  أرباح

  

───────── ───────── ───────── ───────── 

 (3,148,926) (6,969) (1,100,924) 1,645,880  الضرائب  مخصصالفترة قبل  (خسارةربح )
 (254,935) (58,067) (221,101) (105,476)  ة جنبيضرائب على العمليات األ

  

───────── ───────── ───────── ───────── 

ضريبة دعم مخصص قبل الفترة  (خسارةربح )
 (3,403,861) (65,036) (1,322,025) 1,540,404   العمالة الوطنية والزكاة 

      
 (92,284) (19,811) 3,743 (19,811)  عمالة الوطنية  دعم الضريبة 
 (36,914) (7,924) 1,497 (7,924)  الزكاة 

  

───────── ───────── ───────── ───────── 

 (3,533,059) (92,771) (1,316,785) 1,512,669  الفترة  خسارة)ربح( 
  

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

      
   

      الخاص بـــ: 
 (3,870,722) (882,410) (1,460,850) 767,412  مساهمي الشركة 

 337,663 789,639 144,065 745,257  الحصص غير المسيطرة 
  

───────── ───────── ───────── ───────── 

  1,512,669 (1,316,785) (92,771) (3,533,059) 
  

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

السهم األساسية والمخففة الخاص  (خسارةربحية )
 فلس( 5.16) فلس( 1.18) فلس( 1.95) فلس 1.02 5 بمساهمي الشركة  

  

══════ ══════ ══════ ══════ 
 



 وشركاتها التابعة  ش.م.ك.ع.ة  يت الطاقة القابضب شركة 
 

 

 المجمعة.ة المالية المرحلية المكثف ذه المعلوماتمن هال يتجزأ  ا  تشكل جزء 10إلى  1رفقة من ات الميضاحإن اإل
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 ثف المجمع )غير مدقق(بيان الدخل الشامل المرحلي المك
  2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

  
 هية فيأشهر المنت الثالثة

 يونيو 30
 
 

 هية فيأشهر المنت ستةال

 يونيو 30

  
2020 

 نار كويتييد
2019 

 دينار كويتي 

2020 
 دينار كويتي

2019 
 دينار كويتي 

      

 (3,533,059) (92,771) (1,316,785) 1,512,669  الفترة  (خسارة)ح رب
  

───────── ───────── ───────── ───────── 

      : أخرىشاملة )خسائر( إيرادات 

  بيان الدخلإلى  فها الحقا  إعادة تصنييتم  قدأو  بنود يتم
    :لمكثف المجمعالمرحلي ا

  

 328,878 (430,094) 348,832 916,584  ة أجنبيعمليات  ويلتح ن ماتجة نتحويل الالفروق  فيصا
  

───────── ───────── ───────── ───────── 

  916,584 348,832 (430,094) 328,878 
  

───────── ───────── ───────── ───────── 

الدخل المرحلي   بيان لىإ بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا  
    :عمجالمكثف الم

  

بالقيمة  لعادلة لموجودات مالية مدرجةالقيمة اربح خسارة( )
 5,404,454 32,987 318 (1,013)    خرىملة األيرادات الشاإلالعادلة من خالل ا

  

───────── ───────── ───────── ───────── 

 5,733,332 (397,107) 349,150 915,571   للفترة خرىالشاملة األ)الخسائر( اإليرادات  إجمالي
  

───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,200,273 (489,878) (967,635) 2,428,240  الشاملة للفترة ( الخسائر)اإليرادات  إجمالي
  

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       ـ: ص بــخاال

 1,729,127 (1,116,517) (1,250,761) 1,353,881  مساهمي الشركة 

 471,146 626,639 283,126 1,074,359  حصص غير المسيطرة لا
  

───────── ───────── ───────── ───────── 

  2,428,240 (967,635) (489,878) 2,200,273 
  

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 

 



 وشركاتها التابعة  ش.م.ك.ع.بيت الطاقة القابضة  شركة 
 

 

 مع )غير مدقق(رحلي المكثف المجملكية الملبيان التغيرات في حقوق ا
  2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 لمرحلية المكثفة المجمعة.ا ن هذه المعلومات الماليةمال يتجزأ  ا  تشكل جزء 10إلى  1ات المرفقة من يضاحن اإلإ
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   همي الشركة ص بمساخاال 

 ل رأس الما 

صدار إعالوة 
 أسهم 

 تياطيحا
 اري إجب

احتياطي 
 ري اياخت

 احتياطيات
  أخرى

احتياطي تحويل 
 ة أجنبيعمالت 

القيمة  طياحتيا
 خسائر متراكمة  العادلة 

المجموع 
 الفرعي 

الحصص غير 
 المسيطرة 

مجموع حقوق 
 كية لالم

 دينار كويتي  دينار كويتي  ي كويت دينار ر كويتي نادي  يكويت دينار دينار كويتي  تي دينار كوي دينار كويتي  كويتي ار دين دينار كويتي  دينار كويتي  
            

 27,166,475 2,873,315 24,293,160 (43,405,601) 139,871 (7,721,343) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000 )مدقق( 2020يناير  1كما في 

 (92,771) 789,639 (882,410) (882,410)     -     -     -     -     -     -     - )خسارة( ربح الفترة

 (397,107) (163,000) (234,107)     - 21,194 (255,301)     -     -     -     -     - للفترة أخرى شاملة   إيرادات )خسائر( 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 (489,878) 626,639 (1,116,517) (882,410) 21,194 (255,301)     -     -     -     -     - الشاملة للفترة  اإليرادات )الخسائر(  إجمالي  

 (360,623) (360,623)     -     -     -     -     -     -     -     -     - موزعة   أرباح توزيعات  

 224,260 80,173 144,087 144,087     -     -     -     -     -     -     - ( 7 إيضاح ت التضخم )رتفاع معدالال ل  ديع ت 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 26,540,234 3,219,504 23,320,730 (44,143,924) 161,065 (7,976,644) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000   2020 يونيو 30كما في 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

            

 26,068,361 2,556,858 23,511,503 (44,631,230) 744,876 (7,882,376) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000 ()مدقق 2019يناير  1كما في 

 (3,533,059) 337,663 (3,870,722) (3,870,722)     -     -     -     -     -     -     - رة( ربح الفترةسا )خ 

 5,733,332 133,483 5,599,849     - 5,397,074 202,775     -     -     -     -     - للفترة أخرى شاملة )خسائر(    إيرادات 

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 2,200,273 471,146 1,729,127 (3,870,722) 5,397,074 202,775     -     -     -     -     - للفترة الشاملة  (  )الخسائر   اإليرادات   إجمالي 

دات مالية مدرجة و ج بيع مومحقق من    ح رب 

الشاملة   اإليرادات خالل بالقيمة العادلة من 

     -     -     - 6,042,302 (6,042,302)     -     -     -     -     -     -  خرى األ 

 1,228,072 439,036 789,036 789,036     -     -     -     -     -     -     - ( 7 اح ض إيرتفاع معدالت التضخم )ال تعديل  

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 29,496,706 3,467,040 26,029,666 (41,670,614) 99,648 (7,679,601) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000   2019 يونيو 30كما في 

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  

 



 وشركاتها التابعة  ش.م.ك.ع.القابضة  ة بيت الطاقشركة 
   

 

 لمرحلية المكثفة المجمعة.من هذه المعلومات المالية اال يتجزأ  ا  تشكل جزء 10إلى  1رفقة من لمات ايضاحإن اإل
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 مكثف المجمع )غير مدقق(يان التدفقات النقدية المرحلي الب
  2020 يونيو 30 ية فيهللفترة المنت

  
 المنتهية في ر أشه ستةال

 يونيو 30

 إيضاح 
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي 
    أنشطة التشغيل 

 (3,148,926) (6,969)   الضرائب حصةقبل ة الفتر ةرخسا

    

    الضرائب بصافي التدفقات النقدية:مخصص الفترة قبل  خسارة لمطابقةتعديالت 
 17,628 (584,016)  عداتلكات ومتع مميب سارةخ( )ربح

 (50,532) (188,147)   إيرادات تمويل

 ن خالل األرباحميمة العادلة ات مالية مدرجة بالقموجودمن خسارة غير محققة 
 2,901,994 1,085,778  الخسائر أو 

 (120,138) (2,297)  زميلة اتحصة في نتائج شرك

 584,236 1,162,552   دينةالم  ةصدرلألمتوقعة الان ئتماالخسائر مخصص 

     - 296,174  الحركة  ءبطيمخصص مخزون 

 17,320 16,294  المحملة  فينللموظافأة نهاية الخدمة كم

 455,102 169,384  ك استهال

 21,943 48,757   االستخدامموجودات حق  استهالك

 95,382 17,442  تكاليف تمويل 

 (447,259) (1,989,272)  ة أجنبيفروق تحويل عمالت 

 (295,815) (697,325)  لتضخم دل افاع معمن ارتنقدية  خسائر( أرباح)

  
────────── ────────── 

  (671,645) 30,935 

    :  ال العاملرأس الم ىيالت علالتعد
 (532,431) 78,850  مخزون 
 (1,839,033) 2,707,695   أخرى مدينة أرصدةومدينون 
 2,106,606 (828,810)   أخرى تالوبطومدائنون 

  

────────── ────────── 

 (233,923) 1,286,090  العمليات)المستخدمة في( من الناتجة  يةالتدفقات النقد
     - (44,179)  للموظفين مدفوعة  مكافأة نهاية الخدمة

  

────────── ────────── 

 (233,923) 1,241,911  لتشغيل ة اشطنأي( ف)المستخدمة  الناتجة من صافي التدفقات النقدية 
 

 ────────── ────────── 

    نشطة االستثمار أ
 (848,652) (12,511)  شراء ممتلكات ومعدات 

يرادات  مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإل ليةما موجوداتمتحصالت من بيع 
 20,042,302     -  األخرى الشاملة 

 48,919 265,196  تعداملكات ون بيع ممتمتحصالت م
 50,532 323,846  تمويل مستلمة  إيرادات

 (2,455) 21,058  قيدة كية موودائع بن أرصدةصافي الحركة في 
  

────────── ────────── 

 19,290,646 597,589   صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار
  

────────── ────────── 

    أنشطة التمويل  
 (11,892) (1,264)  دفوعة تمويل ميف التك

 26,497 13,928  رابحة دائني م صافي الحركة في
 (11,700) (119,040)  تأجير مطلوباتسداد 

  

────────── ────────── 

 2,905 (106,376)  نشطة التمويل أ الناتجة من (المستخدمة في) نقديةدفقات الصافي الت
  

────────── ────────── 

 298,170 825,942  ارتفاع معدل التضخم تة وتعديالجنبييل العمالت األحوت رثيتأ
  

────────── ────────── 

 19,357,798 2,559,066  في النقد والنقد المعادلصافي الزيادة 
 1,963,407 15,597,810  الفترة  النقد والنقد المعادل كما في بداية

  
────────── ────────── 

 21,321,205 18,156,876 3 ة الفترة كما في نهايد المعادل والنقد قنال
  

══════════ ══════════ 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.القابضة  ة بيت الطاقشركة 
 

 ة المكثفة المجمعة )غير مدققة(رحليالمعلومات المالية الم حولات إيضاح

 2020يونيو  30كما في 
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 واألنشطة  الشركة حولمعلومات      -1
 

جيلها وتأسيسها في دولة الكويت بموجب م تس ت ية ساهمة كويتهي شركة م  .ع )"الشركة"( شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك إن 
 .2005مايو   23بتاريخ   . الكويت ة  بورص  أسهم الشركة في   إدراج تم  .  1996و  يولي 30خ  بتاري  68770اري رقم  السجل التج 

 

 ديي البر  مدينة الكويت وعنوانها  – 14 لدورا  – المرقابمنطقة  – اإلنماءالمسجل للشركة في برج يسي المكتب الرئيقع عنوان 
 ، دولة الكويت.  13080، الصفاة  21909ص.ب.    هو المسجل  

 

 : سية للشركة فيما يلي ئي الر طة  نشأل ا  ثل تتم 
 

  أو  كويتية ال حدودة المسئولية الم شركات ذات ال حصص في ال تملك أو  ة جنبي األ أو  كويتية ال  مساهمةال  شركاتال تملك أسهم
 لتها لدى الغير. اضها وكفا ر رتها وإق س هذه الشركات بنوعيها وإدا سي تأ أو    ة جنبي األ 

   20ملكية ال تقل عن   حصة شركة  ال   ا ك فيه ركات التي تملل الش وتموي إقراض .% 

  رسوم  ة وأي جنبي ورعاية الشركات األ عالمات تجارية صناعية أو  اعتملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختر
 خارجها. أو    لكويت سواء داخل ا لصالح الشركة    أخرى كات  لشر  الحقوق   لك وتأجير مثل هذهذات صلة تتعلق بذ   صناعية 

  ها وفقا للقانون. نشاطها في الحدود المسموح ب  مة لمباشرة الزات ال ار قع ت وال تملك المنقوال 

  صصة. مالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ تدار من قبل شركات متخ لفوائض ال استغالل ا 
 

 السمحة. ية  لشريعة اإلسالمحكام ا ا طبقا أل تمارس المجموعة أنشطته 
 

كة ش.م.ك. )مقفلة( )"الشركة األم"( والتي هي بدورها شر لقابضة التنموية ا ات مشروع ال  ة ركالشركة هي شركة تابعة لش إن 
 . الكويتبورصة  )"الشركة األم الكبرى"( وهي شركة مدرجة في   ع. تابعة لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك. 

 

ها معا بــ "المجموعة"( يلإ ر)يشاة عبوشركاتها التا شركةللمرحلية المكثفة المجمعة لالمالية ا اتعلوممال إصداربصريح الت تم
  .2020أغسطس  11 بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

 

 يونيو 18خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ  2019ديسمبر  31ي لشركة للسنة المنتهية فعية العمومية السنوية لجمالقامت 
لسنة أي توزيعات أرباح ل، ولم يتم اإلعالن ذلك التاريخ ية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية فيلالمات انايالب باعتماد 2020

  .2019ديسمبر  31المنتهية في 
 

 للمجموعةسياسات المحاسبية والتغييرات في ال عدادأساس اإل -2
 

 عدادإلأساس ا 2.1
 ةرير المالياالتق" 34المحاسبة الدولي  قا  لمعيارة وفوعمجللم ةعلمكثفة المجمالمالية المرحلية االمعلومات  إعدادتم 

 . "ةالمرحلي
 

يتم تجميع . يسية للمجموعةئلمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرا إعداد تم 
 عة. باالت لهذه الشركات سابات اإلدارةحإلى  ابعة للشركة استنادا  الشركات الت

 

في البيانات المالية   اإلفصاحات المطلوبةلمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات وا إن
للمجموعة للسنة   المدققة السنوية نة بالبيانات المالية المجمعةقترها مليع االطالعويجب أن يتم المدققة المجمعة السنوية 

التي  المعتادةكافة التعديالت التي تمثل االستحقاقات المتكررة  إدراجانه تم دارة اإل ترى. 2019ديسمبر  31ي المنتهية ف
ي ف المنتهية أشهر ستةللالتشغيل نتائج  نإ. ة المجمعةضرورية للعرض العادل في المعلومات المالية المرحلية المكثفتعتبر 
يتم  ،لمزيد من المعلومات. 2020ديسمبر  31 يفة تهيالمن ةنللسالمتوقعة ئج تعبر بالضرورة عن النتا ال 2020 يونيو 30

 . 2019ديسمبر  31ات حولها للسنة المنتهية في يضاحمدققة واإلالالبيانات المالية المجمعة السنوية االطالع على 
 

 قبل المجموعة  بقة مندة المطيدديالت الجالمعايير والتفسيرات والتع 2.2
البيانات  إعداد في المتبعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك  د داع إفي  ةقالمطبإن السياسات المحاسبية 

 يرالتي تس ديدةالج عاييرمتطبيق ال ثناءتسا، ب2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجموعة  السنوية المالية المجمعة
تعديالت صدرت ولكن لم تسر أو  تفسيراتأو  ييرمعاألي  ركلم تقم المجموعة بالتطبيق المب. 2020يناير  1اعتبارا من 

 بعد.
 

لية  المعلومات المالية المرحولكن ليس لها تأثير على  2020 سنةألول مرة في سيرات التعديالت والتفديد من تسري الع
 وعة.للمجمالمكثفة المجمعة 
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 لمحاسبية الهامة )تتمة(  والسياسات ا عداداإل ساأس -2
 

 ( ة من قبل المجموعة )تتمةدة المطبقرات والتعديالت الجديفسيوالت ريالمعاي 2.2
 

 : تعريف األعمال3ر الدولي للتقارير المالية لى المعياتعديالت ع
يجب أن تتضمن  ،ثل أعمالن النشاط يماكتحديد ما إذا  رضغلأنه  3ارير المالية يوضح التعديل على المعيار الدولي للتق

في القدرة على   جوهريبشكل  مع اتساهم  أدنىد حك جوهرية اتمدخالت وعملي داتجومولوا طةشناأل كاملة منمجموعة مت
 قيقحتت والعمليات الالزمة لدخالالم كافة إدراجدون  شأتن د قأن األعمال  ديلالتع أوضح ذلك،. عالوة على خرجاتق مقيتح

على  د تؤثر ولكن ق  للشركة، ة المكثفةحليالمر ةيلمالعلومات اتأثير على المأي هذه التعديالت نتج عن . لم يتارجالمخ
 .عماللألأي دمج  ذبتنفيالشركة قامت الفترات المستقبلية إذا 

 

 يةتعريف المعلومات الجوهر: 8 سبة الدوليار المحاومعي 1ي بة الدولتعديالت على معيار المحاس
إخفاؤها أو  عدم صحتهاأو  اإذا كان حذفه ريةر جوهبتتع وماتأن "المعلإلى  يشيرعلومات عريف ا جديد ا للميالت تدعتقدم الت

ها المستخدمين الرئيسيين ل قبلمن الية يانات المالقرارات المتخذة بناء  على تلك البمن المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على 
 . ها."دادإعول المنشأة التي قامت بوهو عرض معلومات مالية حالمالية  تهذه البيانامن في إطار الغرض العام 

 

  شاركة بالمأو  كل فرديء بشسوا المعلومات،حجم أو  طبيعةإلى  ستندست جوهريةالمعلومات الت أن لتعديالتوضح ا
إذا كان من المتوقع  اجوهري   اأمر  مات علوالمالخطأ في وقوع كل شيالبيانات المالية. اق سي منك ضوذل ،أخرىمعلومات ب

أي تأثير على  التعديالتهذه  نتج عنن. لم يين األساسييتخدمسلما من ةذخالمتبشكل معقول أن يؤثر على القرارات 
 .المجموعةتقبلي على ير مسي تأثا أع أن يكون لهوليس من المتوق المكثفة،لمرحلية المعلومات المالية ا

 

 2018مارس  29 يالية الصادر ف ير المللتقار تصوري إطار
أي معيار. الواردة في المتطلبات أو  تجاوز المفاهيمالتي تاردة فيه الواهيم فمال أي منأو  معيارال يمثل  تصوريال طاراإلإن 
ِّين على  اعدةومس المعايير، إعدادفي معايير المحاسبة الدولية مجلس اعدة هو مس ريتصولالغرض من اإلطار اإن    الُمعد 

طراف على فهم  جميع األدة مساع ل كذلكو ،بالغرضتفي  سارية عاييرعدم وجود مفي حالة تسقة مة يبتطوير سياسات محاس
 .المعايير وتفسيرها

 

 االعترافويقدم تعريفات محدثة ومعايير  الجديدة،بعض المفاهيم  مراجعته تتمذي لا تصورييتضمن اإلطار ال
تأثير على المعلومات المالية   التعديالتهذه عن  ينتجلم  فاهيم الهامة.عض الميوضح با كم وباتلمطات والبالموجود

 ة. مجموعثفة لللمكية الحالمر
 

 المعادل والنقد النقد  -3
 

 لنقد والنقد المعادل مما يلي: المرحلي المكثف المجمع، يتكون ا ةألغراض بيان التدفقات النقدي
 

   يونيو 30
2020 

 ة()مدقق
  ديسمبر 31

2019 
  يونيو 30

2019 
 دينار كويتي دينار كويتي ر كويتينايد 
    

 ,349,63521 1,867,515 4,393,773 نقدالو لدى البنوك رصدةاأل
 -     13,757,750 13,769,500 وديعة وكالة

 ───────── ───────── ───────── 

كثف لي المي المرحالنقد والنقد المعادل وفقا  لبيان المركز المال
 21,349,635 15,625,265 18,163,273 المجمع
 (28,430) (27,455) (6,397) حتجزةبنكية م أرصدة

 

───────── ───────── ───────── 
    

مكثف حلي الدية المرنقالنقد والنقد المعادل وفقا  لبيان التدفقات ال
 21,321,205 15,597,810 18,156,876 لمجمعا

 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 :2019 يونيو 30دينار كويتي و 27,455 :2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 6,397 نكية المحتجزة بمبلغلبا صدةرإن األ
 .نكيةيالت بتسه بلمقا ككفالةيتي( تمثل ودائع هامشية محتفظ بها دينار كو 28,340
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة      -4
 

إلدارة وموظفي اإلدارة العليا وأعضاء مجلس ا زميلةت الشركاالو يمثل األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيين
را  ملموسا . يتم الموافقة على سياسات ثيتأأو  شتركةعليها سيطرة م يمارسونأو  يسيطرون عليها يتات الكرشلوعة واللمجم

 . الشركةتسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة 
 

 لي المكثف المجمع هي كما يلي:  لمركز المالي المرحيان ا في ب ةرجالمدلدى األطراف ذات عالقة  رصدةإن األ

 

 مألشركة الا
 الشركة األم رىالكب

شركات 
خاضعة 
رة للسيط

 المشتركة
  يونيو 30

2020 

 )مدققة(
ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30

2019 

 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي
       

 1,255,464 863,568 29,329     - 29,329     - أخرىمدينة  أرصدةو ونينمد

 20,091,971 1,121,811 987,219     -     - 987,219 قد المعادل والن  د نق ل ا 

 42,626 34,330 1,844 1,844     -     - أخرى  ومطلوبات دائنون 

 5,223,050     -     -     -     -     -  دائنو مرابحة 
 

 هي كما يلي:    جمعف المثكالملي حرمال   الدخلبيان في  المدرجةإن المعامالت مع األطراف ذات عالقة 
 المنتهية أشهر ستةال  

 يونيو 30 في
 2019 2020 الشركة األم الكبرى  
 دينار كويتي يتير كودينا دينار كويتي 

 50,532 8,521 8,521 تمويلإيرادات 
 75,873     -     - تمويل  ليف تكا 

 

 وظفي اإلدارة العليامكافأة م
 ا يلي: مك كانتموعة خالل الفترة لمجل ايلالع اإلدارة ة موظفيإن مكافأ

 أشهر المنتهية في  الثالثة 
 يونيو 30

 
 

 نتهية في أشهر الم ستةال
 يونيو 30

 2020 2019 2020 2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 128,833 136,861 63,842 68,298 األجل رواتب ومزايا قصيرة
 6,325 4,997 3,141 2,647 دمة خلية اهامكافأة ن

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
 70,945 66,983 141,858 135,158 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة السهم األساسية (خسارةربحية ) -5
 

الفترة الخاصة  (خسارة) ربحمن خالل قسمة خاصة بمساهمي الشركة لا ساسية والمخففةالسهم األ (ةخسار) ربحية تحتسب
 قائمة خالل الفترة.ى المتوسط المرجح لعدد األسهم العلبمساهمي الشركة 

 
  

يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال    
  

2020 2019 2020 2019 
  

كويتيدينار  ينار كويتيد  تييودينار ك  ينار كويتيد   
      

الفترة الخاصة بمساهمي  (خسارةربح )

 الشركة  

 

767,412 (1,460,850) (882,410) (3,870,722) 
  

═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 سهمأ سهمأ سهمأ سهمأ  

 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000  سهم القائمةالمتوسط المرجح لعدد األ
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 ةساسيالسهم األ (خسارةبحية )ر

 فلس( 5.16) فلس( 1.18) فلس( 1.95) فلس 1.02   والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 ة.طابقساسية والمخففة متاأل مالسه (خسارةربحية ) فإن ة،حيث إنه ليس هناك أدوات مخففة قائم



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.القابضة  ة بيت الطاقشركة 
 

 ة المكثفة المجمعة )غير مدققة(رحليالمعلومات المالية الم حولات إيضاح

 2020يونيو  30كما في 
 

 

 

10 

 
 

 المالية  لألدواتلة دالقيمة العاقياس   -6
 

 بات المالية. ولمطلتتكون األدوات المالية من الموجودات المالية وا
 

،  خرىاألاإليرادات الشاملة لية من الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الماتتكون الموجودات 
والنقد   خرى المدينة األ رصدة واألوالمدينين ئر الخساأو  األرباح من خالل مدرجة بالقيمة العادلة ال ةوالموجودات المالي

 . معادلوالنقد ال
 

 ودائني مرابحة. جيرومطلوبات التأ خرىت األوالمطلوبالدائنين الوبات المالية من المط تتكون
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة

ي للقيمة العادلة، والمبين  ول الهرمالجد ضمناإلفصاح عنها أو  متها العادلةقي تحققم ة األدوات المالية التي يتتصنف كاف
 العادلة ككل: ل أهمية لقياس القيمة خالت والذي يمثالمد أقل مستوى منإلى  اد االحقا، استن

 

 ؛المطلوبات المطابقةأو  اتدة للموجواألسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشط: 1المستوى 

 رقيمة العادلة ملحوظ ا بشكل مباشأهمية لقياس ال ن المدخالت والذي يشكلتوى ميكون بها أقل مس : أساليب تقييم2لمستوى ا

 غير مباشر؛ وأو 
 ا.ظ  ملحوغير م يكون بها أقل مستوى من المدخالت والذي يشكل أهمية لقياس القيمة العادلة : أساليب تقيي3لمستوى ا

 

 األدوات المالية  
 : لمقاسة بالقيمة العادلة المالية للمجموعة ا لألدواتعادلة مة اللهرمي لقياس القيالجدول التالي الجدول ارض يع

 

 المجموع 3  المستوى  2ستوى  الم 1المستوى   

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  2020  يونيو   30

     لقيمة العادلة مقاسة با موجودات مالية  
دلة من خالل مالية مدرجة بالقيمة العا   ت موجودا

     خرىشاملة األ يرادات ال اإل 
 159,014      -      - 159,014 أسهم 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     الخسائر: أو    األرباح 
 264,178      - 264,178      - عرمس ق دو صن 

 2,094,888 2,094,888      -      - مسعر  غير   ق دو صن 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 -      264,178 2,094,888 2,359,066 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 159,014 264,178 2,094,888 2,518,080 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 عالمجمو 3المستوى   2لمستوى  ا  1لمستوى  ا  

 ي دينار كويت  دينار كويتي ي دينار كويت  ي دينار كويت   2019ديسمبر    31

     ة بالقيمة العادل مقاسة ودات مالية  موج 
ة من خالل بالقيمة العادل  موجودات مالية مدرجة 

  خرىاأل اإليرادات الشاملة  
 

  
 153,208      -      - 153,208 م أسه 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     الخسائرأو    ألرباح ا 

 261,498      - 261,498      - مسعر ندوق ص 

 3,139,284 3,139,284      -      - سعر ندوق غير مص 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 -      261,498 3,139,284 3,400,782 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 153,208 261,498 3,139,284 3,553,990 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(لية الما لألدواتلة القيمة العادقياس  -6
 

 تتمة( ) ادلةالعقيمة الجدول الهرمي لل
 

 ( )تتمةاألدوات المالية 
 

 المجموع 3المستوى   2ستوى  الم  1المستوى   

 يتي دينار كو  دينار كويتي ي كويت   دينار  دينار كويتي  2019  يونيو   30

     ة لعادل مقاسة بالقيمة ا ت مالية  اموجود 
درجة بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية م 

     رىخ اإليرادات الشاملة األ 
 89,722      -      - 89,722 أسهم 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 
     

يمة العادلة من خالل موجودات مالية مدرجة بالق
     ائر: خس ال أو    األرباح 
 3,458,008 3,458,008      -      - غير مسعر   صندوق 

 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 89,722 -      3,458,008 3,547,730 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 والمسجلة بالقيمة العادلة:   3 وىالمستتاحي والختامي للموجودات ضمن دول التالي مطابقة الرصيد االفتيعرض الج
   

 كما في 
 اير ين 1
 2020 

لة الخسارة المسج
في بيان الدخل 

 المجمع 

في  المسجل لربحا
ن الدخل الشامل بيا

 المجمع 

افي المشتريات ص
والمبيعات 

تحويالت وال
 يات والتسو

 كما في 
 2020 يونيو 30

 

 نار كويتيدي ويتيدينار ك دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي

لقيمة موجودات مالية مدرجة با 
أو   العادلة من خالل األرباح

      الخسائر

 2,094,888      - 44,062 (1,088,458) 3,139,284 صندوق غير مسعر
 

   

  كما في
 يناير 1
 2019 

الخسارة المسجلة 
في بيان الدخل 

 المجمع 

في الربح المسجل 
الشامل بيان الدخل 
 المجمع 

صافي المشتريات 
مبيعات وال

والتحويالت 
 والتسويات 

  كما في
 يسمبر د 31

2019 

 

 يدينار كويت دينار كويتي كويتي اردين دينار كويتي ينار كويتيد
دات مالية مدرجة بالقيمة جو مو 

ن خالل اإليرادات العادلة م 
       خرى الشاملة األ 

      - (20,042,302) 5,383,812      - 14,658,490 أسهم

      
ودات مالية مدرجة بالقيمة موج 
أو   حاألربا ادلة من خالل  الع 

      الخسائر 

 3,139,284      - (4,926) (3,220,175) 6,364,385 صندوق غير مسعر
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 )تتمة(المالية  دواتلأللعادلة قيمة االقياس   -6
 

 تتمة( ) العادلةي للقيمة رمالجدول اله
 

 )تتمة( الية لموات ااألد

 
   

 كما في 
 يناير 1
 2019 

 ةالمسجل الخسارة
في بيان الدخل 

  المجمع

المسجل في  الربح
بيان الدخل 

  المجمعشامل ال

ات صافي المشتري
يعات والمب

والتحويالت 
 والتسويات 

 ما في ك
 2019 يويون 30

 

 دينار كويتي يتيدينار كو ويتيدينار ك نار كويتيدي دينار كويتي
مالية مدرجة بالقيمة   ات جود مو 

ل اإليرادات الشاملة  العادلة من خال 
     خرى األ 

 

 

      - (20,042,302) 5,383,812      - 14,658,490 أسهم
      

مالية مدرجة بالقيمة   موجودات 
      الخسائر أو    باحرمن خالل األ العادلة  

 3,458,008      - (4,383) (2,901,994) 6,364,385 عرصندوق غير مس
 

 خرى والمطلوبات األ ئنينوالدا خرىالمدينة األ رصدةواألالعادلة للنقد والنقد المعادل والمدينين ن القيمة أإلى  انتهت اإلدارة
 ى القصير. ذه االدوات على المداستحقاق هكبير لطبيعة حد إلى  ع ذلكويرج ،الدفتريةا ارب قيمتهتق
 

 . 2020 يونيو 30ترة المنتهية جدول الهرمي للقيمة العادلة خالل الفات اليالت بين مستويوأي تح إجراءلم يتم 
 

   ية:دات المالالمستخدمة في تقييم الموجوتفاصيل المدخالت الجوهرية غير الملحوظة 
ر فمن قبل أمين الصندوق. ال تتو قدمالم األصليمة صافي قإلى  مدار استناداالصندوق ال االستثمار فيتحديد قيمة تم 

الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في التقييم الحتساب حساسية قياس  ة بأساليب التقييم والمدخالتمتعلقالمعلومات ال
 ير الملحوظة.لمدخالت غاقيمة العادلة للتغيرات في ال
 

تغيرات من ال يكون جوهريا  في حالة تعديل عيالمكثفين المجم المالي والدخل المرحليين ياني المركزبعلى تأثير الإن 
 %. 5د القيمة العادلة لالستثمارات غير المسعرة بنسبة الصلة المستخدمة لتحديذات  المخاطر

 

 ارتفاع معدل التضخممن  ةاتجن تتعديال -7
 

من ارتفاع متزايد في معدالت يعاني اقتصادها دولة ة بعملة مالية المعدالبيانات ال إدراج 29عيار المحاسبة الدولي يتطلب م
 بقة على نفس األساسمركز المالي وتسجيل المبالغ المقابلة للفترات الساال بيان بتاريخة القائماس وفقا  لوحدة القيالتضخم 

وهي شركة تابعة، وتم احتساب إعادة   ركة هيجليج، وقد تم تطبيق هذا المعيار في ش مالي.ال ز مركللحتى تاريخ أحدث بيان 
صندوق النقد أو  ودان المركزيالسبنك  ستهلك الصادر عنأسعار المتحويل المستمدة من مؤشر باستخدام عوامل ال اجدراإل

 شركة التابعة:  لمالية للالبيانات ا إدراجمة إلعادة ا يلي عوامل التحويل المستخد. فيمالدولي
 

 لتحويلعامل ا المؤشر 

 1.076 2,339.214 2020 يونيو 30

 1.077 2,337.322  2020مارس  31

 1.103 2,159.900 2019ديسمبر  31

 1.224 1,415.705 2018ديسمبر  31

 1.106 832.926 2017ديسمبر  31

 1.101 617.400 2016ديسمبر  31

 1.081 521.800 2015ديسمبر  31

 1.151 428.300 2014ديسمبر  31

 1.198 314.826 2013ديسمبر  31

 1.444 262.793 2012يسمبر د 31

 1.189 181.944 2011ديسمبر  31

 1.000 153.043  2010ديسمبر  31
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 من ارتفاع معدل التضخم )تتمة( ةناتج تتعديال  -7
 

 يلي: أعاله كما  ضحةالمو دراج تمت المحاسبة عن إعادة اإل
 

في تاريخ  القائمةوحدة القياس بعد تطبيق  بمعدالت مرتفعةات المالية المعدة بعملة االقتصاد المتضخم البيان راجإديتم  .1

الموجودات  إدراجيُعاد ال اس. ومقابلة للفترة السابقة على نفس األسالمبالغ ال إدراجويتم المالي، ان المركز بي

في تاريخ بيان المركز المالي. تمثل البنود النقدية  ئمةالقانقد وفقا  لوحدة الاحتسابها لفعل تم با حيثقدية والمطلوبات الن

 نقدا ؛دفعها أو  محتفظ بها وبنود سيتم استردادها أموال
 

د نولي وبالمابالمبالغ المتداولة في تاريخ بيان المركز ها إدراجت غير النقدية التي ال يتم جودات والمطلوباإن المو .2

 ها باستخدام عوامل التحويل ذات الصلة؛ إدراجة المساهمين يُعاد حقوق ملكي
 

ي تاريخ بيان ف قائمةياس الوحدة الق من حيث العامة ضخمية المقارنة باستخدام مؤشرات التيتم إعادة قيد البيانات المال .3

  يرادات اإليمة العادلة من خالل لقل المحتفظ بها وفقا  الموجودات المالية و يالعقار االستثمار إدراجالمالي. ويتم  المركز

في حقوق بيان التغيرات إلى  يالت الناتجةوتؤخذ التعد .عادلةتقديرات القيمة الأحدث إلى  تنادا  اسالشاملة األخرى 

  ؛ملكية المرحلي المكثف المجمعلا
 

 و  حويل في نهاية السنة؛الت عواملأو   السنوي ذي الصلة متوسط ربعدخل باستخدام الكافة البنود في بيان ال  إدراجيعاد  .4
 

خسائر أو  المكثف المجمع كأرباحالمرحلي  الدخل صافي المركز النقدي للمجموعة ضمن بيان ر علىالتأثي إدراجيتم  .5

 .  ارتفاع معدل التضخممن  ةناتج اليةم
 

سات المحاسبية على تعديل بعض السياإلى  يؤدي 29ة الدولي معيار المحاسب يدة فالوار دراجات إعادة اإلإجراءإن تطبيق 

 لتكلفة التاريخية. البيانات المالية وفقا  لمبدأ ا إعدادابعة والتي يتم استخدامها في تكة الالشر مستوى
 

دينار كويتي  1,014,970 :2019مبر ديس 31دينار كويتي ) 224,260 بمبلغارتفاع معدل التضخم  من  الناتجالتعديل إن 

، قد 2020 يونيو 30ليج، وحتى تاريخ جكة هياسبية لشرويتي( حسب الدفاتر المحكدينار  1,228,072 :2019 يونيو 30و

 ع. لمجمثف ايرات في حقوق الملكية المرحلي المكه مباشرة في بيان التغإدراجتم 
 

 :  تفاع معدل التضخمارفي الموجودات والمطلوبات نتيجة  لحركةيلي افيما 
  )مدققة(  

 

   يونيو 30
2020 

  سمبريد 31
2019 

  يونيو 30
2019 

 ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 880,804 604,012 5,031 ممتلكات ومعدات 

 20,623 17,845 164 استثمار في شركة زميلة 

 391,120 70,963 811,148 مخزون 

 ينمرحليالتغيرات في حقوق الملكية الو ي الدخللى بيانتأثير آخر ع

 231,340 294,324 105,242  ينمجمعلا ينفالمكث
 ───────── ───────── ───────── 

 921,585 987,144 1,523,887 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 من ارتفاع معدل التضخم )تتمة( ةناتج تتعديال -7
 

 المجمع:  حلي المكثفمرلكية الق المبيان التغيرات في حقو
     
  )مدققة(   
   يونيو 30  

2020 

  ديسمبر 31
2019 

  نيويو 30
2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي كينار د  

     الخاص بـ:

 789,036 652,118 144,087  ركة مساهمي الش

 439,036 362,852 80,173  لمسيطرة ير اغالحصص  
  ───────── ───────── ───────── 

  224,260 1,014,970 1,228,072 
  ═════════ ═════════ ═════════ 

     جمع:ف المحلي المكثلمرالدخل ا بيان
 

  )مدققة(  
   يونيو 30  

2020 

  ديسمبر 31
2019 

  يونيو 30
2019 

 دينار كويتي  كويتي ر ادين دينار كويتي   
     

 190,061 (17,878) 448,031  مساهمو الشركة 

 105,754 (9,948) 249,294  غير المسيطرة   الحصص
  ───────── ───────── ───────── 

  697,325 (27,826) 295,815 
  ───────── ───────── ───────── 

 1,523,887 987,144 921,585  التضخم تأثير ارتفاع معدل ليإجما
  ═════════ ═════════ ═════════ 

 

  محتملةومطلوبات  ةرأسمالي تالتزاما -8
 

شروط وأحكام اتفاقية  لمخالفةم لخاص بهالعمليات المشتركة انزاع مستمر مع شريك  تابعة للشركة فيالالشركات أحد  إن

ا يأ، قدم شريك العمليات المشتركة وة على ذلكمشاركة األرباح. عال بنود تتعلق  تهامخالفضد الشركة التابعة لمذكرة ض 

 العمليات المشتركة.بالخاصة بملكية المعدات 
 

لقانوني الخارجي للمجموعة أن  يعتقد المستشار ا ندن للتحكيم الدولي.للتحكيم لدى محكمة ل معروضةالقضايا حالي ا  هذهإن 

. ومع في النزاعالتحكيم نتيجة مؤكدة بصورة معقولة حول قديرات ت وضع ال يمكن ف ، وبالتاليمراحله األولى في هذا النزاع 

ومات المالية  أثير مادي على المعليكون لها ت المل أحتمال ن مات التحكيم جراء، تعتقد اإلدارة أن النتيجة النهائية إلذلك

  لمجموعة. المرحلية المكثفة المجمعة ل
 

  ة()مدقق  

   يونيو 30 رأسمالية:التزامات 
2020 

  ديسمبر 31
2019 

  يونيو 30
2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي دينار ك 

    
مالية من خالل  وداتجمو)المحتفظ بها كوق صندالة التزام تجاه مساهم

 533,680 477,592 440,330 (ئرالخساأو  األرباح
 ═════════ ═════════ ═════════ 
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 معلومات القطاعات  -9
 

   األساسية اتالقطاعأ( معلومات 
 كما يلي: عمال وحدات االإلى  تشغيلية استناداقطاعات  ثالثراض اإلدارة، تنتظم أنشطة المجموعة في ألغ

 

خيص االترخراج استطاقة البديلة والمتجددة وال از ومصادرالتنقيب والحفر والتطوير وإنتاج النفط والغ : الطاقة
 المتعلقة بقطاع الطاقة؛ و  خرىألنشطة األوا

 .رة العامة والمقاوالتالتجا : لمقاوالتا

 . ذات الصلة خرىمات األاالستثمار والخد :  أخرى
 

تقييم بشأن توزيع الموارد و راتالقرا لغرض اتخاذ منفصلشغيل لوحدات أعمالها بشكل تارة تقوم بمراقبة نتائج الاإلد نإ

 داء.األ
 

 أشهر المنتهية في  ستةاللمجموعة لفترة لدى ات التشغيل قطاعا ونتائجإيرادات  حولل التالي معلومات ح الجدويوض
 : واليعلى الت 2019 يونيو 30و 2020 يونيو 30

 

 جمالياإل أخرى المقاوالت  الطاقة
 

 نار كويتيدي كويتي دينار ر كويتيدينا دينار كويتي

      2020 يونيو 30
 1,788,853     - 844,607 944,246 القطاع  يراداتإ إجمالي

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 2,297     - 2,297     - الشركة الزميلة نتائج في حصة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

ات مالية مدرجة  خسارة غير محققة من موجود
 (1,085,778) (1,085,778)     -     - ائر الخسأو  ل األرباحبالقيمة العادلة من خال

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (92,771) (1,144,818) 2,529,434 (1,477,387) الفترة  إيرادات( رئخسا)
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
     

     2019 يونيو 30

 3,444,838     - 1,396,871 2,047,967 القطاع  إيرادات إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 120,138     - 120,138     - الشركة الزميلة نتائج في حصة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

جودات مالية مدرجة  خسارة غير محققة من مو
 (2,901,994) (2,901,994)     -     - الخسائر أو  ل األرباحبالقيمة العادلة من خال

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (3,533,059) (2,967,616) 1,244,873 (1,810,316) الفترة  إيرادات)خسائر( 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(ت القطاعات معلوما -9
 

 )تتمة(ة  معلومات القطاعات األساسيأ( 
 

  2020 يونيو 30ات قطاعات التشغيل لدى المجموعة كما في لومات عن موجودات ومطلوبول التالي معيوضح الجد

 على التوالي:  2019 يونيو 30و 2019ديسمبر  31و
 جماليإلا خرىأ المقاوالت  طاقةال 
 دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي 

      2020 يونيو 30كما في 
 30,951,037 2,121,882 11,059,553 17,769,602 القطاع موجودات  ماليإج

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 4,410,803 26,466 1,570,249 2,814,088 اع ت القطمطلوبا إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     )مدققة( 2019ديسمبر  31كما في 

 75,68832,0 3,216,314 1,6999,95 18,907,675 دات القطاع موجو إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 4,909,213 0,8132 1,750,585 3,137,815 طاع مطلوبات الق إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     

      2019 يونيو 30كما في 
 40,182,345 ,486,2733 11,220,171 ,475,90125 ع موجودات القطا إجمالي

 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 5,63910,68 22,829 ,463,2921 9,199,518 اع قطلوبات المط اليإجم
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 معلومات القطاع الثانوية ب( 

وسط وشمال ( الشرق األبولكويت، ا : أ( دولة هيجغرافية وقطاعات  3ى إل تم تنظيم المجموعة، ألغراض اإلدارة،

 الرئيسية في قطاع الطاقة عة بتنفيذ أنشطتها يث تقوم المجموريقيا حاف وشمال ( خارج الشرق األوسطوجافريقيا، 

 الت. قاوموال
 

 2019 يونيو 30  2020 يونيو 30 

 الكويت 

الشرق األوسط 
 وشمال افريقيا

خارج الشرق 
سط األو

 ت الكوي  لمجموعا وشمال افريقيا

الشرق األوسط  
 مال افريقيا وش

خارج الشرق  
األوسط وشمال  

 وع مالمج ياافريق

 دينار كويتي  دينار كويتي  نار كويتي دي ي تويدينار ك  دينار كويتي  تي دينار كوي كويتي دينار  كويتي  دينار 
          

إيرادات  

 3,444,838      - 3,444,838      -  1,788,853      - 1,788,853      - القطاع
 ═══════ ═══════

═ 
═══════

═ 
═══════

═ 
 ═══════ ═══════

═ 

═══════

═ 

═══════

 (3,533,059) (2,967,616) (186,798) (378,645)  (92,771) (1,144,818) 1,001,125 50,922 القطاع نتائج  ═
 ═══════ ═══════

═ 
═══════

═ 
═══════

═ 
 ═══════ ═══════

═ 
═══════

═ 
═══════

═  
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سرعة ا  لرنظباعتباره وباء   (19-كوفيد)كورونا فيروس لعالمية تفشي اة الصحة ، أعلنت منظم2020خالل شهر مارس 

مي ا قتصادي عالعمال والنشاط االإحداث اضطرابات في األى لإ 19-كوفيدفيروس  تفشيأدى  .في جميع أنحاء العالمانتشاره 

 محاسبةلطرق امحاسبية للشركة وياسات التطبيق السبالمتعلقة نظر في أحكامها الهامة إعادة الإدارة الشركة من واستلزم 

 يونيو 30المنتهية في  للفترةرحلية المكثفة المجمعة المعلومات المالية المإلعداد المطبقة  تاوالمصادر الرئيسية للتقدير

الطلب الناتجة من فيروس بسبب مشكالت فقط  ل الفترة الحالية، ليسيدة خالتقلبات شدنفط الأسعار  كما شهدت .2020

جائحة  هور ظات التي نشأت قبل الكمييد رتوي، ولكن أيضا بسبب مشكالت ق االقتصاد العالمظرا  إلغالن 19وفيد ك

فيروس على النشاط االقتصادي وعلى  قبل الحكومة الحتواء ال ير المتخذة منأثرت التدابفقد ى ذلك، لإ إضافةكورونا. 

 ق الجوهرية. جموعة في مختلف الطرأعمال الم
 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.القابضة  ة بيت الطاقشركة 
 

 ة المكثفة المجمعة )غير مدققة(رحليالمعلومات المالية الم حولات إيضاح
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عن السنة  على التوالي % 54% و 40بنسبة لية خالل الفترة الحاالعقود والخدمات  تإيرادات المجموعة انخفاض في شهد
إلى ذلك، شهدت المجموعة   ةإضاف. 19الطلب نظرا لتفشي فيروس كوفيد عدة عوامل من بينها انخفاض  نتيجةالسابقة 
تقدير التأثير المتوقع من خالل لي ا ت المجموعة بتقييم الوضع الحلبعض الموجودات المالية. قامالعادلة  في القيمةانخفاض 
 األخرى اإلدارةإلى مخاطر  إضافةالرئيسية  واألداءءة ؤشرات االئتمان والسيولة والمؤشرات التشغيلية والمالعلى م
وأداءها المالي. تتضمن يؤثر على عملياتها د ما ق 19وس كوفيد نتيجة تفشي فيرالتوقف المحتمل لألعمال  ارةبإدالمتعلقة 
 ئتمان. جعة تركزات مخاطر االستثمار وتركزات مخاطر االالبدء في مرا اإلدارةمن قبل  أيضاالمتخذة  ءاتااإلجر

 

تشهد أن المحتمل  صل على النشاط االقتصادي، فمنالسلبي المتواها يروتأث 19زمة كوفيد أل المدى الزمنيأخذا في االعتبار 
ي سنة لموجوداتها ف المتكبدة اإلضافيةخسائر انخفاض القيمة إلى  ةباإلضافسيولة ة وقيود على الالمجموعة نتائج سلبي

لتأثير الفعلي على أنشطة  تقدير افي تلك المرحلة ستمر المتعلق بالوضع االقتصادي، فال يمكن لمقن اا  لعدم التيونظر. 2020
 .2020من سنة  المتبقية ةالمجموعة في المد

 

 اإلدارةقبل المطبقة من هرية قديرات واالفتراضات الجوت المجموعة والتاجائحة على عملياليضاح تأثير اإلهذا يعرض 
 . 2020 يونيو 30والمطلوبات كما في  الموجودات ةقيملتقدير 

 

 ارة المخاطر إد
 .19تعلقة بفيروس كوفيد ث المستجدات المأحداءا على المخاطر بن إدارة ف وسياسات تقييم أهدا وإعادةبمراقبة  اإلدارةتقوم 
مقارنة بالبيانات المخاطر  إدارةة على أهداف وسياسات تغييرات جوهري أي، لم يحدث 2020 يونيو 30ة المنتهية في رللفت

 . 2019ديسمبر  31المالية المجمعة كما في 
 

 االئتمان مخاطر 
مالية تتكون لموجوداتها اأن الجائحة، حيث نتيجة مان بصورة جوهرية ئتاللمخاطر ا أنها ال تتعرضإلى  اإلدارةانتهت 

ئتمان فيما يتعلق بالنقد والنقد المعادل إن تعرض المجموعة لمخاطر االصورة رئيسية من النقد والنقد المعادل والمدينين. ب
من قبل هيئات صادرة ة اسبائتمانية منذات جدارة ت عالقة مودعة لدى أطراف ذا رصدةاألدود حيث أن أغلب هذه مح
يتمثل العمالء بصورة محدود حيث  أيضالمدينين على ا ما أن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان كلتقييم االئتماني العالمية. ا

المدينة  األرصدةتراقب المجموعة لك، لى ذإ إضافة. عمال حسنة السمعةاألجهات الحكومية ومجموعات سية في الرئي
  ثر.تعرض المجموعة لمخاطر التعار للحد من باستمر

 

 مخاطر السيولة 
حالل إالمرتبطة بمطلوباتها المالية عند استحقاقها والتزاماتها درة المجموعة على سداد ر السيولة هي مخاطر عدم قخاطم نإ

حيث تحتفظ المجموعة بشكل عام بمستوى إن تعرض المجموعة لمخاطر السيولة يعتبر محدود . المسحوبةغ النقدية المبال
ى المطلوبات المالية. على الرغم من ذلك، وعلى  متوقعة علقدية الصادرة الالنادل بحيث يتجاوز التدفقات والنقد المعالنقد 
التكاليف توفير جراءات إ من خالل ات النقدية التدفقلحماية  ءاتاإلجرامجموعة من  اإلدارةاتخذت احترازي،  أساس
  تقديري. أساسالرأسمالية على  ضات المصروفات وتخفي

 

 واألحكامالتقديرات استخدام 
عند تحديد تصادية الحالية المحتمل للتقلبات االقبتقييم التأثير  اإلدارةموعة، قامت المحاسبية للمجالسياسات  بيقعند تط
والتقديرات واالفتراضات تستند إلى أفضل  ذه األحكام ية للمجموعة. إن هات المالية وغير المالللموجودالمسجلة المبالغ 

 علومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. المإعداد ة في السوق عند تاحالمعلومات المبناءا على  ةاإلداريرات تقد
 

طر تمثل مخاات والتقديرات الرئيسية في تاريخ المعلومات المالية والتي ن االفتراضبعدم التأكد مإن المعلومات المتعلقة 
 :  الية التالية مبينة أدناهالموجودات في فترة المعلومات لدفترية للمجوهرية أدت إلى تعديل مادي على القيمة ا

 

 ( زميلة )موجودات غير ماليةالستثمارية والممتلكات والمعدات واالستثمار في شركة العقارات ا
 30ا في كم لى القيمة الدفترية لموجوداتها غير الماليةتأثير جوهري ع أيالمعلومات المالية، لم تحدد المجموعة في تاريخ 

غير المالية  ذه الموجودات هجة من على التدفقات النقدية المتوقعة النات التأثيرن المتعلق بتحديد تيق لعدم الظرا  ، ن2020 يونيو
ض تقييم دات ألغراذه الموجوالمستخدمة لتحديد قيمة ه خذا في االعتبار الطريقةأفي السوق للسعر، توقعات المشاركين أو 

 انخفاض القيمة. 
 

م االستقرار نظرا  الستمرار عدودات قد تأثرت سلبيا . والتي تقع فيها هذه الموج فيةالجغرا عة أن بعض المناطقتقر المجمو
سنوية التالية لاربع التأثير على التدفقات النقدية ومدخالت التقييم في الفترات يم في الوضع، فسوف تستمر المجموعة في تقي

 عتبار. في االتؤخذ  في حالة وجود معلومات جديدة
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 )تتمة(  واألحكامستخدام التقديرات ا
 

 المالية  لألدواتقياس القيمة العادلة 
للموجودات المالية  د المبالغ المسجلة التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية عند تحدياعتبارها  ت المجموعة فيأخذ

حة كما في تاريخ المعلومات المالية. وفيما المتا ظةا على المعلومات الملحواءبن لإلدارةلك أفضل تقدير وعة، ويمثل ذللمجم
ي ال وذج المبسط الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين التيتعلق بمديني المجموعة، تطبق المجموعة النم

 في مخاطر االئتمان ويتم ة بقة الساات بناءا على الخبرمصفوفة مخصص من خالل احتسابتمويل جوهري ضمن بند تت
خذت في االعتبار أُ فتراضات التي إن التقديرات واالنين والبيئة االقتصادية. قبلية معينة تتعلق بالمديعوامل مستتعديلها مقابل 

على  19أثيرات كوفيد مختلف تتعكس  لكيى مراجعة ن تحتاج إلتوقعة من المحتمل أئتمان المخسائر االعند تحديد قيمة 
وسوف تستمر المجموعة في التقييم الفردي للمخطر سداد المدينين التجاريين. ديد فترات تم العمالء مثل شروط نواعأ كافة
تعديل على خسائر  أيجراء إلى إ  د مدى الحاجةها، وبالتالي، تحدموثوق في في حالة ظهور معلومات حديثة هريةالجو

ذا كانت القيمة العادلة إب ما عن كثحقة. كما تراقب المجموعة الرات المعلومات المالية الفتمتوقعة في االئتمان ال
والموجودات المالية المدرجة بالقيمة  ،األخرىالشاملة  يراداتاإل سهم المدرجة بالقيمة العادلة من خاللألالستثمارات في 

شاركين في السوق وفق المن يقه من خالل المعامالت بيلذي سيتم تحقاو الخسائر تمثل السعر ا األرباحة من خالل العادل
 لسيناريو الحالي. ا
 

 داث الحقةأح
ال يمكن تحديد التأثير الكلي على  وبالتالي النهائية لهذا الحدث، تائج ال يمكن معرفة النو قائمةزالت  ما 19-إن تأثيرات كوفيد

في  ولبشكل معق مكثفة المجمعةاللية المرحلية اعلومات المالم عد تاريخبالنسبة لألحداث والظروف التي نشأت ب جموعةمال
ند  فور وع مجموعة على ال 19-دسيتم إدراج تأثير كوفي .المكثفة المجمعةت المالية المرحلية تاريخ التصريح بهذه المعلوما

ات وبلودات والمطروفات والموجالتي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمص جموعةمتحديد تقديرات وافتراضات ال عندمعرفته 
   المسجلة.

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  


