








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 التغيرات في حقوق الملكية و الدخل والدخل الشامل اتوبيان ،2021مارس  31 ، كما فييشار إليها معاً بـ"المجموعة"(التابعة )

هي المسؤولة عن  دارة اإلإن  . أشهر المنتهية بذلك التاريخ الثالثةلفترة به  ةالمتعلق ةعالمجم ةمكثفلا ة المرحلي التدفقات النقدية  و

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المكثفة لومات المالية المرحليةالمعهذه إعداد  "التقرير المالي  34المجمعة وعرضها وفقا
  جعتنا لهذه المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة.رام جةإن مسؤوليتنا هي التعبير عن نتي .المرحلي"

 

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

في توجيه االستفسارات بصفة المكثفة المجمعة ة ليحرلما المتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعلومات المالية" للشركة

راءات األخرى للمراجعة.  ق اإلجراءات التحليلية واإلجطبيوت ولين عن األمور المالية والمحاسبيةؤإلى الموظفين المس رئيسية

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

  يتعلق بالتدقيق.أياً ي رحديدها 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 ه إلى نلفت االنتبا

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 الفإن المعلإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، 

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

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

ً مادي اً جه قد يكون له تأثيرو على 2021مارس  31 المنتهية في أشهر  المالي.  اأو مركزهالشركة على نشاط  ا
 



 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

  اإلدارةأعضاء مجلس إلى حضرات السادة 

 )تتمة( ش.م.ك.ع.بيت الطاقة القابضة شركة 
 

 تتمة() األخرىحول المتطلبات القانونية والرقابية المراجعة تقرير 

 ً ألحكام القانون  اديةم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات مل، قادناحسبما وصل إليه علمنا واعتو مراجعتنا،خالل أنه نبين أيضا

على  2021مارس  31المنتهية في  أشهر الثالثةرة فتخالل  تعلقة بهمال يماتوالتعلق المال اسوأئة هيبشأن  2010لسنة  7رقم 

ً يماد اً تأثيروجه قد يكون له   أو مركزها المالي.نشاط الشركة  ى لع ا

 

  

 

 
   

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208قم سجل مراقبي الحسابات ر

 إرنست ويونغ  

 وشركاهمالعيبان والعصيمي 
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