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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 

 والتغيرات في حقوق الملكية  الدخل والدخل الشامل اتوبيان ،2020مارس  31 التابعة )يشار إليها معاً بـ"المجموعة"(، كما في

إن إدارة الشركة هي المسؤولة   .المكثفة المجمعة المتعلقة به لفترة الثالثة أشهر المنتهية بذلك التاريخالمرحلية  التدفقات النقديةو

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  هذه المعلومات المالية المرحلية المكثفةعن إعداد  "التقرير المالي   34المجمعة وعرضها وفقا
  مراجعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. جةإن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتي .المرحلي"

 

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

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

راءات األخرى للمراجعة.  وتطبيق اإلجراءات التحليلية واإلج ةولين عن األمور المالية والمحاسبيؤإلى الموظفين المس رئيسية

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

 ي رأياً يتعلق بالتدقيق.دعلى علم بكافة األمور الهامة التي يمكن تحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نب
 

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

 . 34إعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

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

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

على نحو نتيجة 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. 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى

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 لشركة. المحاسبية ل

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

ً مادي اً على وجه قد يكون له تأثير 2020مارس  31 المنتهية في أشهر  المالي.  اأو مركزهالشركة على نشاط  ا

 

  

  

 

 
   

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208سجل مراقبي الحسابات رقم 
 إرنست ويونغ  

 العيبان والعصيمي وشركاهم

 
 

 

 2020أغسطس  11
 

 الكويت 





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

 

 حلية المكثفة المجمعة.الية المرممن هذه المعلومات الال يتجزأ  ا  تشكل جزء 10إلى  1رفقة من ات الميضاحإن اإل
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  المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(الدخل بيان 

  2020مارس  31تهية في للفترة المن

  
 في أشهر المنتهية الثالثة

  مارس  31

 
 
 اتإيضاح

2020 
 دينار كويتي 

2019   
  دينار كويتي 

     يرادات  إلا

  575,678 342,611  إيرادات عقود  

  789,855 661,113  إيرادات خدمات 
  

────────── ────────── 
 

  1,003,724 1,365,533  
  

────────── ────────── 
 

     تكلفة االيرادات 

  (192,015) (294,590)  تكاليف عقود 

  (688,937) (620,606)  خدمات  تكاليف
  

────────── ────────── 
 

  (915,196) (880,952)  
  

────────── ────────── 
 

  484,581 88,528  الربحمجمل 

     

  7,262 207    أخرىإيرادات 

  120 105,139  إيرادات تمويل 
أو  من خالل األرباحة ادلالعمة ية مدرجة بالقيالمغير محققة من موجودات  رخسائ

  (2,458,032) (397,242)  الخسائر 

  84,767 2,368  زميلة   شركةحصة في نتائج 

      - (1,170,206)    المدينة رصدةخسائر ائتمان متوقعة لألمخصص 

      - (295,546)  مخصص مخزون بطيء الحركة

  (128,055) (229,302)  تكاليف موظفين 

  (326,092) (385,698)  إدارية ية وعمومت فامصرو

  (43,210) (9,742)  تكاليف تمويل 

  447,973 504,781  ة أجنبيفروق تحويل عمالت 
  

────────── ────────── 
 

  (1,930,686) (1,786,713)  التشغيل خسائر 

  (117,316) 133,864 7    من ارتفاع معدل التضخم)خسائر( نقدية  أرباح
 

 ────────── ────────── 
 

  (2,048,002) (1,652,849)  الضرائب  مخصصالفترة قبل  خسارة

  (33,834) 47,409  ة جنبيضرائب على العمليات األ
 

 ────────── ────────── 
 

  (2,081,836) (1,605,440)   ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة مخصص قبل  الفترة خسارة

     

  (96,027)     -  ية  عمالة الوطندعم الضريبة 

  (38,411)     -  الزكاة 
  

────────── ────────── 
 

  (2,216,274) (1,605,440)  الفترة  خسارة

  ══════════ ══════════  
     

 

     الخاص بـــ: 

  (2,409,872) (1,649,822)  مساهمي الشركة 

  193,598 44,382  الحصص غير المسيطرة 
  

────────── ────────── 
 

  (1,605,440) (2,216,274)  
  

══════════ ══════════ 
 

  فلس (3.21) فلس (2.20) 5 السهم األساسية والمخففة الخاص بمساهمي الشركة   خسارة
  

══════════ ══════════ 
 

 



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

 

 حلية المكثفة المجمعة.الية المرممن هذه المعلومات الال يتجزأ  ا  تشكل جزء 10إلى  1رفقة من ات الميضاحإن اإل
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 ثف المجمع )غير مدقق(بيان الدخل الشامل المرحلي المك

  2020 مارس 31فترة المنتهية في لل

  
 هية فيأشهر المنت ةثالثال

 مارس  31
 

  
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي 
 

     

  (2,216,274) (1,605,440)  الفترة  خسارة

  

──────── ────────  

     : أخرى)خسائر( إيرادات شاملة 

     :لمكثف المجمعالمرحلي ا  ان الدخليبإلى  فها الحقا  إعادة تصنييتم  قدأو  بنود يتم

  (19,954) (1,346,678)  ة أجنبيمليات ة من تحويل عاتجتحويل النالفروق  فيصا

  

──────── ────────  

  (1,346,678) (19,954)  

  

──────── ────────  

     :جمعالدخل المرحلي المكثف الم بيان لىإ بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا  

  5,404,136 34,000    خرىيرادات الشاملة األل اإلخال بالقيمة العادلة من جةلعادلة لموجودات مالية مدرالقيمة اربح 

  

──────── ────────  

  5,384,182 (1,312,678)   للفترة خرى)الخسائر( اإليرادات الشاملة األ إجمالي

  

──────── ────────  

  3,167,908 (2,918,118)  الشاملة للفترة  ت( اإليراداالخسائر) إجمالي

  

════════ ════════  

      الخاص بـــ: 

  2,979,888 (2,470,398)  مساهمي الشركة 

  188,020 (447,720)  الحصص غير المسيطرة 

  

──────── ────────  

  (2,918,118) 3,167,908  

  

════════ ════════  

 

 

 



 وشركاتها التابعة  ش.م.ك.ع.ة  طاقة القابضبيت الشركة 
 

 

 مع )غير مدقق(ملكية المرحلي المكثف المجلبيان التغيرات في حقوق ا
  2020مارس  31ي للفترة المنتهية ف

 ات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.ه المعلومذمن هال يتجزأ  ا  تشكل جزء 11إلى  1ات المرفقة من يضاحن اإلإ
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   ركة شهمي الص بمساخاال 

 ل رأس الما 

صدار إعالوة 
 أسهم 

تياطي حا
 إجباري 

طي احتيا
 اختياري 

 احتياطيات
  أخرى

احتياطي تحويل 
 ة أجنبيعمالت 

القيمة  طياحتيا
 خسائر متراكمة  العادلة 

المجموع 
 الفرعي 

الحصص غير 
 المسيطرة 

مجموع حقوق 
 كية لالم

 دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتي نادي دينار كويتي  ي كويت ردينا دينار كويتي  تي دينار كوي ي كويت ردينا 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 

 (1,605,440) 44,382 (1,649,822) (1,649,822)     -     -     -     -     -     -     - ح الفترةة( رب ر )خسا 

 (1,312,678) (492,102) (820,576)     - 21,845 (842,421)     -     -     -     -     - للفترة  أخرى شاملة    إيرادات )خسائر(    
 ───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

الشاملة    اإليرادات )الخسائر(  إجمالي   ──

 (2,918,118) (447,720) (2,470,398) (1,649,822) 21,845 (842,421)     -     -     -     -     - للفترة

 ت التضخم رتفاع معدال ال تعديل  

 228,711 81,764 146,947 146,947     -     -     -     -     -     -     - (7 اح إيض ) 
 ───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 

───────── ───────── ───────

── 
───────

 24,477,068 2,507,359 21,969,709 (44,908,476) 161,716 (8,563,764) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000  2020مارس  31كما 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 

 (2,216,274) 193,598 (2,409,872) (2,409,872)     -     -     -     -     -     -     - )خسارة( ربح الفترة

 5,384,182 (5,578) 5,389,760     - 5,396,870 (7,110)     -     -     -     -     - للفترة  أخرى شاملة    إيرادات )خسائر(  
 ───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

الشاملة    اإليرادات (  إجمالي )الخسائر  ──

 3,167,908 188,020 2,979,888 (2,409,872) 5,396,870 (7,110)     -     -     -     -     - للفترة 

يمة  الق دات مالية مدرجة بو جو بيع م   ربح 

الشاملة    اإليرادات العادلة من خالل  

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

 رتفاع معدالت التضخم ال تعديل  

 98,290 35,139 63,151 63,151     -     -     -     -     -     -     - (7 إيضاح ) 
 ───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 
───────

── 

───────── ───────── ───────

── 
───────

 29,334,559 2,780,017 26,554,542 (40,935,649) 99,444 (7,889,486) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000  2019مارس  31كما في  ──
 ═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══ 
═══════

══  

  

 



 وشركاتها التابعة  ش.م.ك.ع.ة  ت الطاقة القابضيب شركة 
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 مكثف المجمع )غير مدقق(يان التدفقات النقدية المرحلي الب

  2020س مار 31للفترة المنتهية في 

  
 ي المنتهية فر أشه الثالثة

 س مار 31

 إيضاح 
2020 

 دينار كويتي
2019 

 دينار كويتي 
    لتشغيل ة اأنشط
 (2,048,002) (1,652,849)   الضرائب حصةقبل  الفترة ةخسار

    

    الضرائب بصافي التدفقات النقدية:مخصص الفترة قبل  خسارة لمطابقةتعديالت 
 614 7,008  عداتلكات ومبيع ممتخسارة 

 (120) (105,139)   ويلإيرادات تم

 اللن خالقيمة العادلة مجة بات مالية مدرموجودمن خسارة غير محققة 
 2,458,032 397,242  الخسائر أو  األرباح

 (84,767) (2,368)  زميلة  ةشركحصة في نتائج 

     - 1,170,206    المدينة رصدةلألان متوقعة خسائر ائتممخصص 

     - 295,546  الحركة  ءبطيمخصص مخزون 

 11,041 8,869  المحملة  فينللموظافأة نهاية الخدمة كم

 222,657 262,903  ك استهال

 5,337 25,771   االستخدامموجودات حق  استهالك

 43,210 9,742  تكاليف تمويل 

 (447,973) (504,781)  ة أجنبيفروق تحويل عمالت 

 117,316 (133,864)  لتضخم دل افاع معمن ارتنقدية  خسائر( أرباح)

  
────────── ────────── 

  (221,714) 277,345 

    :  ال العامللمس ارأ يالت علىالتعد
 231,674 119,383  مخزون 
 (493,524) 1,122,647   أخرى مدينة أرصدةومدينون 
 539,792 (204,808)   أخرى تومطلوبادائنون 

  

────────── ────────── 

 555,287 815,508  العمليات منة جالنات يةدالتدفقات النق
     - (14,348)  وظفين مدفوعة لمل مةمكافأة نهاية الخد

  

────────── ────────── 

 555,287 801,160  انشطة التشغيل  الناتجة من صافي التدفقات النقدية 
 

 ────────── ────────── 

    نشطة االستثمار أ
 (418,007) (8,124)  شراء ممتلكات ومعدات 

  داتيراادلة من خالل اإلالع مدرجة بالقيمةمالية  موجوداتمتحصالت من بيع 
 20,042,302     -  األخرى الشاملة 

 9,690 24,022  لكات ومعداتن بيع ممتمتحصالت م
 120 160,922  تمويل مستلمة  إيرادات

 (2,329) 2,074  قيدة كية موودائع بن أرصدةصافي الحركة في 
  

────────── ────────── 

 19,631,776 178,894   طة االستثمارأنش صافي التدفقات النقدية الناتجة من 
  

────────── ────────── 

    أنشطة التمويل  
 (4,515) (990)  تكاليف تمويل مدفوعة 

 3,287 (23,510)  رابحة دائني م صافي الحركة في
 (5,850) (51,620)  تأجير مطلوباتسداد 

  

────────── ────────── 

 (7,078) (76,120)  التمويل  شطةان (المستخدمة في) ن جة مالنات نقديةدفقات الصافي الت
  

────────── ────────── 

 (414,536) (508,565)  ارتفاع معدل التضخم تة وتعديالجنبيتحويل العمالت األ تأثير
  

────────── ────────── 

 19,765,449 395,369  ادلالنقد المعوفي النقد صافي الزيادة 
 1,963,407 15,597,810   ترةالفدل كما في بداية لمعاالنقد والنقد ا

  
────────── ────────── 

 21,728,856 15,993,179 3 كما في نهاية الفترة النقد والنقد المعادل 
  ══════════ ══════════ 



 عة وشركاتها التاب ش.م.ك.ع.القابضة  بيت الطاقة شركة 
 

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

 2020ارس م 31ا في مك
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 ألنشطة او الشركة حولمعلومات       -1
 

ية تم تسجيلها وتأسيسها في دولة الكويت بموجب ساهمة كويتم ركة هي ش  .ع )"الشركة"( م.ك شركة بيت الطاقة القابضة ش.  ن إ 

 .2005مايو   23بتاريخ   . الكويت ة  بورص  أسهم الشركة في   إدراج تم  .  1996و  يولي 30بتاريخ   68770اري رقم  السجل التج 
 

 البريدي وعنوانها  كويت مدينة ال – 14 لدورا  – المرقابمنطقة  – اإلنماء برج  فيللشركة المسجل يسي المكتب الرئيقع عنوان 

 ، دولة الكويت.  13080، الصفاة  21909ص.ب.    هو المسجل  
 

 : سية للشركة فيما يلي طة الرئي ثل األنشتتم 
 

  أو  كويتية ال ودة د ح ة الم ئولي المسشركات ذات ال حصص في ال تملك أو  ة جنبي األ أو  كويتية ال  مساهمةال  شركاتال تملك أسهم

 رتها وإقراضها وكفالتها لدى الغير. ا وإدا وعيه س هذه الشركات بن سي تأ   أو  ة جنبي األ 

   20ك فيها الشركة حصة ملكية ال تقل عن  ركات التي تملل الش وتموي إقراض .% 

  رسوم  أي و ة جنبي األورعاية الشركات  عالمات تجارية صناعية أو  اعتملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختر

 خارجها. أو    لكويت سواء داخل ا لصالح الشركة    أخرى كات  لشر  وق الحق   لك وتأجير مثل هذهبذ   ذات صلة تتعلق  صناعية 

  ها وفقا للقانون. نشاطها في الحدود المسموح ب  ت والعقارات الالزمة لمباشرة تملك المنقوال 

  صصة. متخ ركات تدار من قبل ش في محافظ    ا استثماره  مالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق لفوائض ال استغالل ا 
 

 السمحة. ية  لشريعة اإلسالما طبقا ألحكام ا أنشطته وعة  تمارس المجم 
 

كة ش.م.ك. )مقفلة( )"الشركة األم"( والتي هي بدورها شر لقابضة ركة المشروعات التنموية ا الشركة هي شركة تابعة لش إن 

 . الكويتبورصة  في  "( وهي شركة مدرجة  ألم الكبرى ا)"الشركة   ع. تابعة لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك. 
 

ليها معا بــ "المجموعة"( إر وشركاتها التابعة )يشا شركةللمرحلية المكثفة المجمعة لالمالية ا المعلومات إصداربصريح الت تم

  .2020أغسطس  11 بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

 يونيو 18خالل اجتماعها المنعقد بتاريخ  2019ديسمبر  31ي ية فلشركة للسنة المنتهة لعية العمومية السنويجمالقامت 

لسنة أي توزيعات أرباح ل، ولم يتم اإلعالن ذلك التاريخ الية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية فيات المالبيان باعتماد 2020

  .2019 ديسمبر 31المنتهية في 
 

 وعةمجمللسياسات المحاسبية ال والتغييرات في عدادأساس اإل -2
 

 عدادأساس اإل 2.1

 ةرير المالياالتق" 34المحاسبة الدولي  جموعة وفقا  لمعيارلمكثفة المجمعة للمالمالية المرحلية االمعلومات  إعدادتم 
 . "ةالمرحلي

 

ميع تجم يت. يسية للمجموعةئالرالذي يمثل العملة  ار الكويتيينبالدمعة لمعلومات المالية المرحلية المكثفة المجا إعداد تم 

 التابعة.  لهذه الشركات سابات اإلدارةحإلى  شركات التابعة للشركة استنادا  ال
 

في البيانات المالية   اإلفصاحات المطلوبةإن المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة ال تتضمن كافة المعلومات و

للمجموعة للسنة   المدققة عة السنويةالمالية المجمنات نة بالبياقترها مليع عاالطالويجب أن يتم المدققة ة ويالسنمعة المج

التي  المعتادةكافة التعديالت التي تمثل االستحقاقات المتكررة  إدراجترى اإلدارة انه تم . 2019ديسمبر  31ي المنتهية ف

المنتهية في  أشهر ةثالثلل التشغيل نتائج  نإ. ة المجمعةثفية المكلية المرحلمات اللوماضرورية للعرض العادل في المعتعتبر 

يتم  ،لمزيد من المعلومات. 2020ديسمبر  31 يفالمنتهية للسنة المتوقعة ئج تعبر بالضرورة عن النتا ال 2020 مارس 31

 . 2019ديسمبر  31هية في المنتلسنة للها ات حويضاحمدققة واإلالالبيانات المالية المجمعة السنوية االطالع على 
 

 قبل المجموعة  ديالت الجديدة المطبقة منوالتع يراتالمعايير والتفس 2.2

البيانات  إعداد في المتبعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة مماثلة لتلك  إعداد في  المطبقةإن السياسات المحاسبية 

 التي تسري ديدةالج رييعامتطبيق ال ثناءتساب ،2019ديسمبر  31تهية في المن للسنة موعةللمج السنوية المالية المجمعة

تعديالت صدرت ولكن لم تسر أو  تفسيراتأو  لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير. 2020يناير  1اعتبارا من 

 بعد.
 

لية  مرحالمعلومات المالية العلى ثير ا تألهليس ولكن  2020 سنةألول مرة في سيرات التعديالت والتفديد من تسري الع

 وعة.ممجللة المكثفة المجمع
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 لمحاسبية الهامة )تتمة(  والسياسات ا عدادأساس اإل -2
 

 ( ة من قبل المجموعة )تتمةالمعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبق 2.2
 

 عمال: تعريف األ3ر الدولي للتقارير المالية لى المعياتعديالت ع
يجب أن تتضمن  ،تحديد ما إذا كان النشاط يمثل أعمال ض رغل أنه 3ارير المالية لتقيل على المعيار الدولي لالتعديوضح 

في القدرة على  جوهريبشكل  مع اتساهم  أدنىد حك جوهرية اتمدخالت وعملي موجوداتوال األنشطة كاملة منمجموعة مت

 قيقحتة لالزمت والعمليات الدخالالم كافة إدراجدون  شأتن د قعمال أن األ ديلالتع أوضح ذلك،. عالوة على خرجاتق مقيتح

على  د تؤثر ولكن ق للشركة،ة المرحلية المكثفة لماليعلومات اتأثير على المأي هذه التعديالت نتج عن رجات. لم يالمخ

 .عماللألأي دمج  ذبتنفيالشركة قامت الفترات المستقبلية إذا 
 

 يةجوهرت التعريف المعلوما: 8 وليسبة الدار المحاومعي 1ي ولالدبة حاسالم تعديالت على معيار

إخفاؤها  أو  عدم صحتهاأو  تعتبر جوهرية إذا كان حذفها وماتأن "المعلإلى  يشيرعلومات تقدم التعديالت تعريف ا جديد ا للم

ها ن لالمستخدمين الرئيسيي قبلمن ة اليمالت ناياالقرارات المتخذة بناء  على تلك البمن المتوقع بصورة معقولة أن يؤثر على 

 ها.". إعدادول المنشأة التي قامت بوهو عرض معلومات مالية حهذه البيانات المالية من  لعامفي إطار الغرض ا 
 

 شاركةبالمأو  كل فرديء بشسوا المعلومات،حجم أو  طبيعةإلى  ستندست جوهريةالمعلومات الت أن لتعديالتوضح ا

إذا كان من المتوقع  اجوهري   اأمر  ت ماولعالمالخطأ في وقوع كل شيالبيانات المالية. اق سي منك ضوذل ،رىأخمعلومات ب

أي تأثير على  التعديالتهذه  نتج عنن. لم يين األساسييالمستخدم منخذة المتبشكل معقول أن يؤثر على القرارات 

 .المجموعةتقبلي على ير مسي تأثا أله يكونع أن وليس من المتوق المكثفة،لمرحلية المعلومات المالية ا
 

 2018مارس  29 يالية الصادر ف مال ريللتقار تصوري إطار

أي معيار. الواردة في المتطلبات أو  تجاوز المفاهيمالتي تالمفاهيم الواردة فيه  أي منأو  معيارال يمثل  تصوريال طاراإلإن 

ِّين عل  اعدةومس المعايير، إعدادفي لية الدو حاسبةمر المعاييمجلس اعدة هو مس ريتصولالغرض من اإلطار اإن    ى الُمعد 

مساعدة جميع األطراف على فهم  لكذلك و ،بالغرضتفي  سارية عاييرعدم وجود مفي حالة تسقة مسياسات محاسبية  ويرتط

 .المعايير وتفسيرها
 

 االعتراف عايير مو حدثةات مويقدم تعريف الجديدة،بعض المفاهيم  مراجعته تتمذي لا تصوري يتضمن اإلطار ال

تأثير على المعلومات المالية   التعديالتهذه عن  ينتجفاهيم الهامة. لم مال ضعيوضح با كم وباتلمطالات وبالموجود

 ة. مجموعالمرحلية المكثفة لل
 

 المعادل والنقد النقد  -3
 

 يلي: ا ممادل المعلنقد والنقد المرحلي المكثف المجمع، يتكون ا ةألغراض بيان التدفقات النقدي
 

  مارس 31
2020 

 ة()مدقق
  ديسمبر 31

2019 

   سمار 31
2019 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
    

 21,757,160 1,867,515 2,247,060 لدى البنوك والنقد رصدةاأل

     - 13,757,750 13,771,500 وديعة وكالة
 ────────── ────────── ────────── 

كثف لي المي المرحوفقا  لبيان المركز المال ادللمعد االنقالنقد و

 21,757,160 15,625,265 16,018,560 معالمج

 (28,304) (27,455) (25,381) بنكية محتجزة أرصدة
 

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

مكثف حلي الدية المرنقالنقد والنقد المعادل وفقا  لبيان التدفقات ال

 21,728,856 15,597,810 15,993,179 لمجمعا
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 :2019 مارس 31دينار كويتي و 27,455 :2019ديسمبر  31دينار كويتي ) 25,381 البنكية المحتجزة بمبلغ رصدةاأل إن

 .نكيةيالت بتسه بلمقا ككفالةيتي( تمثل ودائع هامشية محتفظ بها دينار كو 28,304
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 ذات عالقة مع أطرافالت اممع      -4
 

إلدارة وموظفي اإلدارة العليا وأعضاء مجلس ا والشركات الزميلة الرئيسيينمين يمثل األطراف ذات عالقة المساه

را  ملموسا . يتم الموافقة على سياسات يثتأأو  شتركةعليها سيطرة م يمارسونأو  يسيطرون عليها يتات الشركللمجموعة وال

 . الشركةإدارة ت من قبل ماللمعاذه اتسعير وشروط ه
 

 لي المكثف المجمع هي كما يلي:  في بيان المركز المالي المرح المدرجةالقة ات علدى األطراف ذ  رصدةإن األ
 

 

 ألمالشركة ا
 الشركة األم رىالكب

شركات خاضعة 
رة للسيط

 المشتركة
مارس  31

2020 

 )مدققة(
ديسمبر  31

2019 

  مارس 31
2019 

 

 يتيدينار كو دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي ويتينار كيد تيدينار كوي
       

 أرصدةومدينون 

 1,685,377 863,568 60,054     - 60,054     - أخرىمدينة 

 20,254,813 1,121,811 1,036,021     -     - 1,036,021 قد المعادل والن  النقد 

 ومطلوبات دائنون 

 142,418 34,330 9,794 9,794     -     - أخرى 

 5,184,905     -     -     -     -     - دائنو مرابحة
 

 هي كما يلي:    المكثف المجمعرحلي مال   الدخلبيان في  المدرجةإن المعامالت مع األطراف ذات عالقة 

  

 لمنتهيةا أشهر الثالثة
 مارس  31 في

 2019 2020 الشركة األم الكبرى  

 كويتيار دين يتكوي دينار دينار كويتي 

 120 4,459 4,459 تمويلإيرادات 

 37,727     -     - مويليف تالتك 
 

 وظفي اإلدارة العليامكافأة م
 ا يلي: مك كانتا للمجموعة خالل الفترة يلالع اإلدارة إن مكافأة موظفي

 أشهر المنتهية في  ةالثالث 
 مارس  31

 

 2020 2019  

  دينار كويتي دينار كويتي 
    

  64,991 68,563 األجل يا قصيرةومزا رواتب

  3,184 2,350 دمة الخية نهامكافأة 
 ───────── ───────── 

 

 
70,913 68,175  

 ═════════ ═════════ 
 

 



 عة وشركاتها التاب ش.م.ك.ع.القابضة  بيت الطاقة شركة 
 

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

 2020ارس م 31ا في مك
 

 

10 
 

   مساهمي الشركةوالمخففة الخاصة ب السهم األساسية خسارة -5
 

الفترة الخاصة بمساهمي الشركة  خسارة ل قسمةمن خالركة خاصة بمساهمي الشساسية والمخففة الالسهم األ خسارة تحتسب

 القائمة خالل الفترة.لمرجح لعدد األسهم توسط الى المع
  

سرما 13أشهر المنتهية في  الثالثة  
  

2020 2019 
  

ينار كويتيد دينار كويتي  
    

 (2,409,872) (1,649,822)  الفترة الخاصة بمساهمي الشركة  سارةخ
  

═════════ ═════════ 

 سهمأ سهمأ  

 750,000,000 750,000,000  مةالقائ المتوسط المرجح لعدد األسهم
  ═════════ ═════════ 

والمخففة  ةساسيالسهم األ خسارة

 ( فلس3.21) فلس( 2.20)    الخاصة بمساهمي الشركة
  ═════════ ═════════ 

 

 ة.ساسية والمخففة متطابقاأل سهمال ةخسار فإن حيث إنه ليس هناك أدوات مخففة قائمة،
 

 المالية  لألدواتقيمة العادلة لاقياس  -6
 

 بات المالية. ولمطلتتكون األدوات المالية من الموجودات المالية وا
 

والموجودات  ، خرىاإليرادات الشاملة األالمالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  لية من الموجوداتالماتتكون الموجودات 

 .معادلوالنقد والنقد ال خرىالمدينة األ رصدةواألوالمدينين الخسائر أو  احاألرب من خاللمدرجة بالقيمة العادلة اللية الما
 

 ودائني مرابحة. جيرت التأومطلوبا خرىت األوالمطلوبالدائنين الوبات المالية من المط تتكون
 

 الجدول الهرمي للقيمة العادلة

مة العادلة، والمبين الهرمي للقيضمن الجدول ها اإلفصاح عنأو  متها العادلةقي تحققم يتلتي ية اة األدوات المالتصنف كاف

 العادلة ككل: ل أهمية لقياس القيمة خالت والذي يمثالمد أقل مستوى منإلى  اد االحقا، استن
 

 ؛قةمطابت الالمطلوباأو  اتاألسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجود: 1مستوى ال

 رقيمة العادلة ملحوظ ا بشكل مباشالت والذي يشكل أهمية لقياس اللمدخمن اأقل مستوى يكون بها  : أساليب تقييم2لمستوى ا

 غير مباشر؛ وأو 

 ا.ملحوظ  غير ستوى من المدخالت والذي يشكل أهمية لقياس القيمة العادلة م يكون بها أقل م: أساليب تقيي3لمستوى ا
 

 ية  لمالاألدوات ا
 : لمقاسة بالقيمة العادلة المالية للمجموعة ا لألدواتلة لعادس القيمة الهرمي لقياالجدول التالي الجدول ا رضيع

 المجموع 3  المستوى  2ستوى  الم 1المستوى   

 دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي  دينار كويتي  2020مارس   31

     مقاسة بالقيمة العادلة موجودات مالية  

 دلة من خالل مالية مدرجة بالقيمة العا   دات موجو 
 خرىملة األ شاال اإليرادات  

 
  

 

 159,014      -      - 159,014 أسهم 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

     

جة بالقيمة العادلة من خالل موجودات مالية مدر 
     الخسائر: أو    األرباح 

 263,193      - 263,193      - مسعر ق دو صن 

 2,793,725 2,793,725        -      - مسعر  غير   ق دو صن 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 -      263,193 2,793,725 3,056,918 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 159,014 263,193 2,793,725 3,215,932 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 مة()تتالمالية  تلألدواالقيمة العادلة قياس  -6
 

 تتمة( ) العادلةقيمة الجدول الهرمي لل
 

 ( )تتمةاألدوات المالية 
 عالمجمو 3المستوى   2لمستوى  ا  1لمستوى  ا  

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

     ة العادل   مة بالقيمقاسة موجودات مالية  

ل لعادلة من خال موجودات مالية مدرجة بالقيمة ا 
  خرىاأل اإليرادات الشاملة  

 

  

 153,208      -      - 153,208 أسهم 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

الية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل موجودات م 
     الخسائرأو    ألرباح ا 

 261,498      - 261,498      - مسعر ندوق ص 

 3,139,284 3,139,284      -      - ندوق غير مسعر ص 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

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

 153,208 261,498 3,139,284 3,553,990 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 عالمجمو 3ستوى  الم  2المستوى   1المستوى   

 يتي دينار كو  دينار كويتي ي دينار كويت  دينار كويتي  2019  مارس  31

     ة لعادل مقاسة بالقيمة ا ت مالية  اموجود 

درجة بالقيمة العادلة من خالل ية م موجودات مال
  خرىاإليرادات الشاملة األ 

 

  

 85,704      -      - 85,704 أسهم 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 
     

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
     ائر: خس ال أو    األرباح 

 3,918,758 3,918,758      -      - غير مسعر   صندوق 
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

 85,704 -      3,918,758 4,004,462 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 والمسجلة بالقيمة العادلة:   3 وىالمستدول التالي مطابقة الرصيد االفتتاحي والختامي للموجودات ضمن الج يعرض
   

 كما في 
 اير ين 1
 2020 

لة الخسارة المسج
في بيان الدخل 

 المجمع 

المسجل في  لربحا
بيان الدخل الشامل 

 مع مجال

ي المشتريات صاف
والمبيعات 

والتحويالت 
 تسويات وال

 ي كما ف
 2020مارس  31

 

 نار كويتيدي ويتيدينار ك دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

لقيمة موجودات مالية مدرجة با 
أو   ل األرباحالعادلة من خال 

    الخسائر

 

 

 2,793,725      - 53,378 (398,937) 3,139,284 صندوق غير مسعر
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 )تتمة(الية الم دواتلألة قيمة العادلالقياس  -6
 

 تتمة( ) العادلةي للقيمة الجدول الهرم
 

 )تتمة( الية لموات ااألد
   

  كما في
 يناير 1
 2019 

الخسارة المسجلة 
ن الدخل في بيا

 المجمع 

في الربح المسجل 
بيان الدخل 

 الشامل المجمع 

صافي المشتريات 
ات يعوالمب
حويالت والت

 والتسويات 

  كما في
 ديسمبر  31

2019 

 

 يدينار كويت دينار كويتي كويتي دينار دينار كويتي كويتي ينارد

دات مالية مدرجة بالقيمة جو مو 
ن خالل اإليرادات الشاملة  العادلة م 

     خرى األ 

 

 

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

      

مدرجة بالقيمة مالية    ات موجود 
أو   حاألربا العادلة من خالل  

      الخسائر 

 3,139,284      - (4,926) (3,220,175) 6,364,385 صندوق غير مسعر
 

   

 كما في 
 يناير 1
 2019 

 ةالمسجل الخسارة
الدخل في بيان 
  المجمع

المسجل في  الربح
بيان الدخل 

  المجمعالشامل 

صافي المشتريات 
 اتوالمبيع
يالت والتحو

 والتسويات 
 كما في 

 2019 مارس 31

 

 دينار كويتي يتيدينار كو دينار كويتي نار كويتيدي يدينار كويت

مالية مدرجة بالقيمة   ات جود مو 
ل اإليرادات الشاملة  العادلة من خال 

     خرى األ 

 

 

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

بالقيمة  ة مدرجة لي موجودات ما 

      الخسائر أو    رباحالعادلة من خالل األ 

 3,918,758      - 12,405 (2,458,032) 6,364,385 عرصندوق غير مس
 

 خرىوالمطلوبات األ والدائنين خرى المدينة األ رصدةواألل والمدينين العادلة للنقد والنقد المعادن القيمة أ إلى  انتهت اإلدارة

 ى القصير. على المدذه االدوات ه حد كبير لطبيعة استحقاقإلى  ع ذلكويرج ،فتريةلداتقارب قيمتها 
 

 . 2020مارس  31ترة المنتهية جدول الهرمي للقيمة العادلة خالل الفات اليالت بين مستويوأي تح إجراءلم يتم 
 

 تفاصيل المدخالت الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة في تقييم الموجودات المالية: 
ر فمن قبل أمين الصندوق. ال تتو قدمالم األصليمة ق صافيإلى  ناداالصندوق المدار استاالستثمار في قيمة تحديد  تم

تخدمة في التقييم الحتساب حساسية قياس الجوهرية غير الملحوظة المس ة بأساليب التقييم والمدخالتمتعلقالمعلومات ال

 لحوظة.لملمدخالت غير االقيمة العادلة للتغيرات في ا
 

تغيرات من ال يكون جوهريا  في حالة تعديل المكثفين المجمعي يينوالدخل المرحلبياني المركز المالي على تأثير الإن 

 %. 5ت غير المسعرة بنسبة د القيمة العادلة لالستثماراالصلة المستخدمة لتحديذات  المخاطر
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 ارتفاع معدل التضخممن  ةناتج تتعديال -7
 

يعاني اقتصادها من ارتفاع متزايد في معدالت لة دوة بعملة معدالبيانات المالية ال إدراج 29الدولي  لمحاسبةا يتطلب معيار

بقة على نفس األساس المقابلة للفترات السامركز المالي وتسجيل المبالغ ال بيان بتاريخة القائماس وفقا  لوحدة القيالتضخم 

احتساب إعادة ة تابعة، وتم هذا المعيار في شركة هيجليج، وهي شرك م تطبيقت مالي. وقدالمركز للحتى تاريخ أحدث بيان 

 صندوق النقدأو  ودان المركزيالسبنك  ستهلك الصادر عنأسعار المتحويل المستمدة من مؤشر باستخدام عوامل ال دراجاإل

   لتابعة:ا  البيانات المالية للشركة إدراجا يلي عوامل التحويل المستخدمة إلعادة . فيمالدولي
 

 عامل التحويل المؤشر 

 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 2013ر ديسمب 31

 1.444 262.793 2012ديسمبر  31

 1.189 181.944 2011مبر ديس 31

 1.000 153.043  2010ديسمبر  31
 

 أعاله كما يلي:  ضحةالمو دراج تمت المحاسبة عن إعادة اإل
 

في تاريخ  قائمةالقياس البعد تطبيق وحدة  بمعدالت مرتفعةالبيانات المالية المعدة بعملة االقتصاد المتضخم  راجإديتم  .1

الموجودات  إدراجيُعاد ال اس. ومقابلة للفترة السابقة على نفس األسبالغ الالم إدراجيتم بيان المركز المالي، و

في تاريخ بيان المركز المالي. تمثل البنود النقدية  ئمةالقاوحدة النقد وفقا  للفعل احتسابها تم با حيثقدية والمطلوبات الن

 دفعها نقدا ؛أو  ود سيتم استردادهابها وبنظ أموال محتف
 

د نولي وبالمابالمبالغ المتداولة في تاريخ بيان المركز ها إدراجت غير النقدية التي ال يتم المطلوباجودات ون الموإ .2

 ها باستخدام عوامل التحويل ذات الصلة؛ إدراجد حقوق ملكية المساهمين يُعا
 

ي تاريخ بيان ف قائمةياس اللقحدة او من حيث العامة ضخمستخدام مؤشرات التارنة بامقيتم إعادة قيد البيانات المالية ال .3

الشاملة   اإليراداتالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل و يالعقار االستثمار إدراجالمالي. ويتم  المركز

في حقوق الملكية بيان التغيرات لى إ ناتجةالوتؤخذ التعديالت  .عادلةتقديرات القيمة الأحدث إلى  تنادا  اس األخرى

  ؛لمجمعالمكثف ارحلي الم
 

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

خسائر أو  كأرباحالمجمع ف المرحلي المكث الدخل صافي المركز النقدي للمجموعة ضمن بيان ر علىالتأثي إدراجيتم  .5

 .  ل التضخمع معدارتفاناتجة من  اليةم
 

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

 ية. التاريخة البيانات المالية وفقا  لمبدأ التكلف إعداد ابعة والتي يتم استخدامها فيتكة المستوى الشر
 

دينار كويتي  1,014,970 :2019مبر ديس 31دينار كويتي ) 228,711 لغبمبدل التضخم ارتفاع معمن  التعديل الناتجإن 

، قد تم 2020مارس  31ليج، وحتى تاريخ جكة هيدينار كويتي( حسب الدفاتر المحاسبية لشر 98,290 :2019 مارس 31و

 كية المرحلي المكثف المجمع. وق الملحقه مباشرة في بيان التغيرات في إدراج
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 ارتفاع معدل التضخم )تتمة( من ةناتج تديالتع -7
 

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

 

  مارس 31
2020 

  سمبريد 31
2019 

   مارس 31
2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ينار كويتي د 
    

 101,508 604,012 76,484 ومعدات متلكات م

    - 17,845 169 ميلة ثمار في شركة زاست

 236,916 70,963 113,333 مخزون 

 ينالتغيرات في حقوق الملكية المرحليو ي الدخللى بيانتأثير آخر ع

 (357,450) 294,324 172,589  ينمجمعلا ينفالمكث
 ───────── ───────── ───────── 

 362,575 987,144 (19,026) 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 المجمع:  حلي المكثفمرلكية الق المان التغيرات في حقوبي
     

  )مدققة(   

  

  مارس 31
2020 

  ديسمبر 31
2019 

   مارس 31
2019 

 ي دينار كويت دينار كويتي  ويتي كينار د  

     الخاص بـ:

 63,151 652,118 146,947  مساهمي الشركة 

 35,139 362,852 81,764  الحصص غير المسيطرة 
  ───────── ───────── ───────── 

  228,711 1,014,970 98,290 
  ═════════ ═════════ ═════════ 

     جمع:ف المحلي المكثلمربيان الدخل ا
     

 

  )مدققة(  

  

  مارس 31
2020 

  ديسمبر 31
2019 

   مارس 31
2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ر كويتي دينا  
     

 (75,376) (17,878) 86,008  الشركة مساهمو 

 (41,940) (9,948) 47,856  غير المسيطرة   الحصص
  

───────── ───────── ───────── 

  133,864 (27,826) (117,316) 
  

───────── ───────── ───────── 

 (19,026) 987,144 362,575  مالتضخ لعدتأثير ارتفاع م إجمالي
  

═════════ ═════════ ═════════ 

 



 عة وشركاتها التاب ش.م.ك.ع.القابضة  بيت الطاقة شركة 
 

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

 2020ارس م 31ا في مك
 

 

15 
 

  محتملةومطلوبات  ةرأسمالي تالتزاما -8
 

تفاقية  شروط وأحكام ا لمخالفةم لخاص بهتابعة للشركة في نزاع مستمر مع شريك العمليات المشتركة االالشركات أحد  إن

ا ك العملري، قدم شمشاركة األرباح. عالوة على ذلك بنود تتعلق  تهامخالفالتابعة لضد الشركة مذكرة يات المشتركة أيض 

 العمليات المشتركة.بالخاصة بملكية المعدات 
 

جي للمجموعة أن  لقانوني الخاريعتقد المستشار ا للتحكيم لدى محكمة لندن للتحكيم الدولي.معروضة القضايا حالي ا  هذهإن 

. ومع  في النزاعالتحكيم ة نتيجعقولة حول مؤكدة بصورة موضع تقديرات ال يمكن ف بالتاليو  ،مراحله األولى هذا النزاع في 

ومات المالية يكون لها تأثير مادي على المعل المل أالمحتن مات التحكيم جراء، تعتقد اإلدارة أن النتيجة النهائية إلذلك

  لمجموعة. المجمعة لالمرحلية المكثفة 
  )مدققة(  

  مارس 31 لية:مارأسالتزامات 
2020 

  ديسمبر 31
2019 

   مارس 31
2019 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي ك دينار 

    

مالية من خالل  موجودات)المحتفظ بها كوق صندالالتزام تجاه مساهمة 

 533,680 477,592 486,259 (ئرالخساأو  األرباح
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

  اتمعلومات القطاع -9
 

  علومات القطاعات األساسيةأ( م

 كما يلي: وحدات االعمال إلى  تشغيلية استناداقطاعات  ثالثنشطة المجموعة في دارة، تنتظم أراض اإلألغ
 

خيص االترخراج استجددة وطاقة البديلة والمتال از ومصادرالتنقيب والحفر والتطوير وإنتاج النفط والغ : الطاقة

 الطاقة؛ و  ة بقطاعلقالمتع خرىواألنشطة األ

 .امة والمقاوالترة العالتجا : المقاوالت

 . ذات الصلة خرىمات األاالستثمار والخد :  أخرى
 

تقييم بشأن توزيع الموارد و راتالقرا لغرض اتخاذ  منفصلن اإلدارة تقوم بمراقبة نتائج التشغيل لوحدات أعمالها بشكل إ

 داء.األ
 

 أشهر المنتهية في  ةالثالثلفترة  لمجموعة لدى اقطاعات التشغيل  ونتائج إيرادات لحويوضح الجدول التالي معلومات 

 والي: على الت 2019 مارس 31و 2020مارس  31
 

 جمالياإل أخرى المقاوالت  الطاقة
 

 نار كويتيدي كويتي دينار ر كويتيدينا دينار كويتي

      2020مارس  31

 1,003,724     - 342,611 661,113 القطاع  إيرادات إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 2,368     - 2,368     - الشركة الزميلة نتائج في حصة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

ات مالية مدرجة  خسارة غير محققة من موجود

 (397,242) (397,242)     -     - الخسائر أو  ل األرباحمن خالبالقيمة العادلة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (1,605,440) (429,357) 491,687 (1,667,770) خسارة الفترة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
     

     2019 مارس 31

 1,365,533     - 575,678 789,855 القطاع  إيرادات إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 84,767     - 84,767     - الزميلة الشركة  نتائج في حصة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

جودات مالية مدرجة  خسارة غير محققة من مو

 (2,458,032) (2,458,032)     -     - الخسائر أو  ل األرباحبالقيمة العادلة من خال
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 (2,216,274) (2,497,276) 552,145 (271,143) خسارة الفترة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(ت القطاعات معلوما -9
 

 )تتمة(ة معلومات القطاعات األساسي (1
 

 على التوالي:  2019 مارس 31و 2019ديسمبر  31و 2020مارس  31كما في مجموعة اللومات عن موجودات ومطلوبات قطاعات التشغيل لدى ول التالي معيوضح الجد
 جمالياإل خرىأ المقاوالت  طاقةال 
 دينار كويتي دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي 

      2020مارس  31كما في 
 29,065,302 2,829,295 8,976,331 17,259,676 القطاع موجودات  إجمالي

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

 4,588,234 8,990 1,430,880 3,148,364 اع ت القطوبامطل إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

     )مدققة( 2019ديسمبر  31كما في 

 32,075,688 3,216,314 6991,9,95 18,907,675 موجودات القطاع  إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 4,909,213 20,813 ,750,5851 3,137,815  طاعمطلوبات الق إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
     

      2018 مارس 31كما في 
 38,159,785 943,952,2 8,722,217 25,485,274 ع موجودات القطا إجمالي

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

 8,825,226 7,514 185,9631, 7,631,749 اع قطمطلوبات ال إجمالي
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 معلومات القطاع الثانوية  (2
 

ة ع يث تقوم المجموريقيا حوسط وشمال اف لشرق األا ( خارجوج( الشرق األوسط وشمال افريقيا، بوويت، لكا: أ( دولة هيجغرافية وقطاعات  3إلى  تم تنظيم المجموعة، ألغراض اإلدارة،

 الت. والمقاو ها الرئيسية في قطاع الطاقةبتنفيذ أنشطت
 2019 مارس 31  2020مارس  31 

 الكويت 
الشرق األوسط 
 وشمال افريقيا

خارج الشرق 
سط وشمال  األو

 ت الكوي  لمجموعا افريقيا
لشرق األوسط  ا

 وشمال افريقيا 

خارج الشرق  
ال  شماألوسط و

 موع المج قياافري

 دينار كويتي  دينار كويتي  نار كويتي دي ويتي دينار ك  دينار كويتي  تي دينار كوي يتي كودينار  كويتي  دينار 
          

 1,365,533     - 1,365,533     -  1,003,724     - 1,003,724     - إيرادات القطاع
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 

 نتائج 
 (2,216,274) (2,497,276) 501,609 (220,607)  (1,605,440) (429,357) (1,260,149) 84,066 اع القط

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 
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 19 كوفيدتأثير تفشي فيروس      -10
 

سرعة را  لنظباعتباره وباء   (19-كوفيد)نا كوروفيروس لعالمية تفشي انظمة الصحة أعلنت م، 2020خالل شهر مارس 
مي ا قتصادي عالإحداث اضطرابات في األعمال والنشاط االى لإ 19-كوفيدفيروس  تفشيأدى  .في جميع أنحاء العالمانتشاره 
اسبة  محلطرق امحاسبية للشركة والسياسات التطبيق بة المتعلقإعادة النظر في أحكامها الهامة إدارة الشركة من واستلزم 

مارس  31المنتهية في  للفترةرحلية المكثفة المجمعة المعلومات المالية المإلعداد المطبقة  اتالرئيسية للتقديروالمصادر 
 ن فيروسم الطلب الناتجةبسبب مشكالت ل الفترة الحالية، ليس فقط يدة خالتقلبات شدنفط الأسعار  كما شهدت .2020
جائحة كورونا. هور ظات التي نشأت قبل الكميتوريد ا بسبب مشكالت المي، ولكن أيضق االقتصاد العظرا  إلغالن 19كوفيد 
فيروس على النشاط االقتصادي وعلى أعمال  ير المتخذة من قبل الحكومة الحتواء الأثرت التدابفقد ى ذلك، لإ إضافة 

  .ق الجوهريةالمجموعة في مختلف الطر
 

عن السنة  على التوالي % 16% و 40بنسبة لية فترة الحاخالل ال لخدمات العقود وا إيراداتلمجموعة انخفاض في شهدت ا
إلى ذلك، شهدت المجموعة  إضافة. 19الطلب نظرا لتفشي فيروس كوفيد عدة عوامل من بينها انخفاض نتيجة السابقة 
المتوقع  تقدير التأثير من خالللمجموعة بتقييم الوضع الحالي قامت ا ة.لبعض الموجودات الماليفي القيمة العادلة انخفاض 
  األخرى  اإلدارةإلى مخاطر  إضافةالرئيسية  واألداءؤشرات االئتمان والسيولة والمؤشرات التشغيلية والمالءة على م
اءها المالي. تتضمن  وأدها تيايؤثر على عملد ما ق 19نتيجة تفشي فيروس كوفيد التوقف المحتمل لألعمال  بإدارةالمتعلقة 

 جعة تركزات مخاطر االستثمار وتركزات مخاطر االئتمان. البدء في مرا اإلدارةمن قبل  أيضاة المتخذ اإلجراءات
 

تشهد أن صل على النشاط االقتصادي، فمن المحتمل ها السلبي المتوايروتأث 19زمة كوفيد أل المدى الزمنيأخذا في االعتبار 
ي سنة لموجوداتها ف المتكبدة اإلضافية انخفاض القيمة خسائرإلى  باإلضافةسيولة قيود على اللبية وسج المجموعة نتائ

تقدير التأثير الفعلي على أنشطة  في تلك المرحلة ستمر المتعلق بالوضع االقتصادي، فال يمكن قن الما  لعدم التيونظر. 2020
 .2020من سنة  ة المتبقيةالمجموعة في المد

 

  اإلدارة قبل المطبقة من هرية الفتراضات الجوقديرات واوالت  جائحة على عمليات المجموعةالح تأثير اإليضا ذاهيعرض 
 . 2020مارس  31الموجودات والمطلوبات كما في  ةقيملتقدير 

 

 ارة المخاطر إد
 .19ة بفيروس كوفيد تعلقلما ت ث المستجداأحداءا على المخاطر بن إدارةف وسياسات تقييم أهدا وإعادةبمراقبة  اإلدارةتقوم 

مقارنة بالبيانات المخاطر  إدارةة على أهداف وسياسات تغييرات جوهري أي، لم يحدث 2020مارس  31في للفترة المنتهية 
 . 2019ديسمبر  31المالية المجمعة كما في 

 

 مخاطر االئتمان 
موجوداتها المالية تتكون أن حة، حيث الجائ ةيجنتمان بصورة جوهرية ئتاللمخاطر اأنها ال تتعرض إلى  اإلدارةانتهت 

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالنقد والنقد المعادل ن النقد والنقد المعادل والمدينين. صورة رئيسية مب
 ات من قبل هيئصادرة ة اسبذات جدارة ائتمانية منت عالقة مودعة لدى أطراف ذا األرصدةدود حيث أن أغلب هذه مح
يتمثل العمالء بصورة محدود حيث  أيضالمدينين على ااالئتمان  لمجموعة لمخاطرم االئتماني العالمية. كما أن تعرض االتقيي

المدينة   األرصدة تراقب المجموعة لى ذلك، إ  إضافة . عمال حسنة السمعةاألجهات الحكومية ومجموعات رئيسية في ال
  عثر.تالتعرض المجموعة لمخاطر باستمرار للحد من 

 

 مخاطر السيولة 
حالل إالمرتبطة بمطلوباتها المالية عند استحقاقها والتزاماتها على سداد ة المجموعة مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدر نإ

إن تعرض المجموعة لمخاطر السيولة يعتبر محدود حيث تحتفظ المجموعة بشكل عام بمستوى . المسحوبةالمبالغ النقدية 
لمالية. على الرغم من ذلك، وعلى  المطلوبات امتوقعة على النقدية الصادرة ال حيث يتجاوز التدفقاتادل بمعالالنقد والنقد 

التكاليف توفير جراءات إ من خالل ات النقدية التدفقلحماية  اإلجراءاتمجموعة من  اإلدارةاتخذت احترازي،  أساس
 تقديري.  أساسالرأسمالية على  وتخفيضات المصروفات 

 

 واألحكاميرات التقدم دااستخ
عند تحديد تصادية الحالية المحتمل للتقلبات االقبتقييم التأثير  دارةاإلعة، قامت المحاسبية للمجموطبيق السياسات عند ت

ذه األحكام والتقديرات واالفتراضات تستند إلى أفضل  ية للمجموعة. إن هات المالية وغير المالللموجودالمبالغ المسجلة 
 ة المرحلية المكثفة المجمعة. ومات الماليالمعلإعداد متاحة في السوق عند المعلومات الءا على بنا ةارداإلتقديرات 

 

تمثل مخاطر ن االفتراضات والتقديرات الرئيسية في تاريخ المعلومات المالية والتي بعدم التأكد مإن المعلومات المتعلقة 
 المالية التالية مبينة أدناه:   ت في فترة المعلوماتوجودالمل  جوهرية أدت إلى تعديل مادي على القيمة الدفترية

 



 

 عة وشركاتها التاب ش.م.ك.ع.القابضة  بيت الطاقة ة شرك
 

 ة المكثفة المجمعة )غير مدققة(رحليملمالية الاالمعلومات  حولات إيضاح
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 )تتمة(  واألحكاماستخدام التقديرات 
 زميلة )موجودات غير مالية( الستثمارية والممتلكات والمعدات واالستثمار في شركة العقارات ا
  31ا في كم غير المالية تأثير جوهري على القيمة الدفترية لموجوداتها  أي عة المجمو ددالمعلومات المالية، لم تحفي تاريخ 
غير  ذه الموجودات هجة من التأثير على التدفقات النقدية المتوقعة الناتتيقن المتعلق بتحديد  لعدم الظرا  ، ن2020مارس 

ض  دات ألغراخدمة لتحديد قيمة هذه الموجوالمست ةيقخذا في االعتبار الطرأتوقعات المشاركين في السوق للسعر، المالية أو 
 ض القيمة. تقييم انخفا

 

م االستقرار نظرا  الستمرار عدفية التي تقع فيها هذه الموجودات قد تأثرت سلبيا . والجغرا عة أن بعض المناطقتقر المجمو
سنوية التالية الربع م في الفترات التقيي تالتأثير على التدفقات النقدية ومدخالفي الوضع، فسوف تستمر المجموعة في تقييم 

 عتبار. في االتؤخذ ومات جديدة في حالة وجود معل
 

 المالية  لألدواتقياس القيمة العادلة 
للموجودات المالية  التأثيرات المحتملة للتقلبات االقتصادية الحالية عند تحديد المبالغ المسجلة ت المجموعة في اعتبارها أخذ

تاريخ المعلومات المالية. وفيما  حة كما فيتاظة الماءا على المعلومات الملحوبن لإلدارةضل تقدير لك أفذ ثلللمجموعة، ويم
يتعلق بمديني المجموعة، تطبق المجموعة النموذج المبسط الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين التي ال 

في مخاطر االئتمان ويتم  بقةة السااءا على الخبرات بنصصمخمن خالل احتساب مصفوفة تمويل جوهري ضمن بند تت
خذت في االعتبار أُ إن التقديرات واالفتراضات التي نين والبيئة االقتصادية. قبلية معينة تتعلق بالمديعوامل مستيلها مقابل تعد

على  19ت كوفيد أثيرات لفمختتعكس  لكيى مراجعة ن تحتاج إلئتمان المتوقعة من المحتمل أخسائر االعند تحديد قيمة 
وسوف تستمر المجموعة في التقييم الفردي للمخطر المدينين التجاريين. سداد فترات تمديد  العمالء مثل شروط أنواع كافة
تعديل على خسائر  أيجراء إلى إد مدى الحاجة ها، وبالتالي، تحدموثوق في هرية في حالة ظهور معلومات حديثةالجو

انت القيمة العادلة  ذا كإب ما ثالحقة. كما تراقب المجموعة عن كلمعلومات المالية الرات افتي االئتمان المتوقعة ف
والموجودات المالية المدرجة بالقيمة   ،األخرىالشاملة  اإليرادات سهم المدرجة بالقيمة العادلة من خاللألالستثمارات في 
شاركين في السوق وفق ن المن خالل المعامالت بييقه محقت او الخسائر تمثل السعر الذي سيتم األرباحالعادلة من خالل 

 . اريو الحاليالسين
 

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

ول في بشكل معق المكثفة المجمعةلية المرحلية ات المعلومالما بالنسبة لألحداث والظروف التي نشأت بعد تاريخ مجموعةال
ند  فور وع مجموعةعلى ال 19-سيتم إدراج تأثير كوفيد .المكثفة المجمعةت المالية المرحلية يح بهذه المعلوماتاريخ التصر

ات وبلوالمطودات وجلمالتي تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات وا مجموعةتحديد تقديرات وافتراضات ال عندمعرفته 
   المسجلة.



 

 

 

 


