
  
 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع. .ش.م.ك بيت الطاقة القابضة شركة 

 وشركاتها التابعة 
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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
المرفق   المجمع  المكثف  المرحلي  المالي  المركز  بيان  راجعنا  القابضةلشركة  لقد  الطاقة  )"الشركة  بيت  "( األم  ش.م.ك.ع. 

)ركاتها  وش بـ"المجموعة"(التابعة  معاً  إليها  فييشار  كما  الخسائر    وبياني  ، 2021  يونيو  30  ،  أو  الشاملاألرباح   والدخل 
التغيرات في حقوق  بياني  و بذلك التاريخ  تينأشهر المنتهي  ةأشهر والست  لفترتي الثالثةبه    ينالمتعلق  ينعالمجم  ينمكثفلا  ينالمرحلي
ال  و  الملكية التاريخ  الستةلفترة  به    ين المتعلق  ينعالمجم   ينثفمك لا  ينالمرحلي  نقديةالتدفقات  بذلك  المنتهية  هي دارة  اإلإن    .أشهر 

"التقرير   34المجمعة وعرضها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم    المكثفة  لومات المالية المرحليةالمعهذه  المسؤولة عن إعداد  
  المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة. لهذه ناجعترام جةير عن نتيإن مسؤوليتنا هي التعب .المالي المرحلي"

 

 نطاق المراجعة
للمعيار ا المالية المرحلية المنفذة من قبل    2410لي  لدولقد قمنا بمراجعتنا وفقاً   مستقل ال  مراقب الحسابات"مراجعة المعلومات 

في توجيه االستفسارات بصفة المكثفة المجمعة  ة  ليحرلما  ومات الماليةالمتعلق بمهام المراجعة. تتمثل مراجعة المعل"  للمجموعة
المالية والمحاسبيةؤإلى الموظفين المس  رئيسية التحليلية واإلجطبيوت  ولين عن األمور  راءات األخرى للمراجعة.  ق اإلجراءات 

التدقيق الدولية وع  نطاق  إن نطاق المراجعة أقل من لمعايير  على تأكيد بأننا    حصولالا  ننمكليه، فإنه ال يالتدقيق الذي يتم وفقاً 
  يتعلق بالتدقيق.أياً ي رحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدعلى علم بكافة األمور الهامة التي يمكن ت

 
 

  أمورالتأكيد على 
بين شركة  م  نزاع القانوني القائلا  يبينحول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الذي    8اإليضاح رقم  ه إلى  نلفت االنتبا

للشركة لمخالفة شروط وبنود  ع  م  األم  تابعة  المشتركة  العمليات  في  اتشريك  المشاركة  الخاصة   األرباحفاقية  المعدات  وملكية 
حو ى نعلنتيجة التحكيم  ب  التنبؤ. ال يمكن يم أمام محكمة لندن للتحكيم الدوليالت القضية معروضة للتحكمازبالعمليات المشتركة.  

 ا يتعلق بهذا األمر. فيم مؤكد بصورة معقولة. إن نتيجتنا غير معدلة
 

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

 . 34دولي رقم ال ةحاسبحي المادية، وفقاً لمعيار المإعدادها، من جميع النوا
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 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية
  اإلدارةء مجلس أعضاإلى حضرات السادة 

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

 ى حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرالمراجعة تقرير 
إ واستناداً  ذلك،  إلى  مرإضافة  المعلاجعتنا،  لى  الفإن  المالية  في  ومات  وارد  هو  ما  مع  متفقة  المجمعة  المكثفة  دفاتر  المرحلية 

إليه علمنا واعتقادنا، لم يرد إلى علمنا وجود أية مخالفات لقانون الشركات  .  األم  ةلشركالمحاسبية ل لسنة   1رقم  حسبما وصل 
خالل    ،األم  للشركةاألساسي    للنظاموالتأسيس  أو لعقد    ،احقة لهديالت الالوالتع التنفيذية  تهالئحووالتعديالت الالحقة له    2016

ً مادي اً جه قد يكون له تأثيرو على 2021 يونيو 30 المنتهية في أشهر الستة فترة  المالي. امركزه أواألم  الشركةعلى نشاط  ا
 

ألحكام القانون   اديةم  الفاتلى علمنا وجود أية مخيرد إ  مل،  دناقاحسبما وصل إليه علمنا واعتو  مراجعتنا،خالل  أنه  نبين أيضاً  
المال  اسوأ ئة  هيأن  بش  2010لسنة    7رقم   على   2021  يونيو  30المنتهية في    أشهر  الستةرة  فتخالل    تعلقة بهمال  يماتوالتعلق 

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

  

 

 

 
   

  السمدانعبدهللا عبدالكريم 

 فئة أ 208قم بات رسجل مراقبي الحسا
 إرنست ويونغ  
 وشركاهم يمي العيبان والعص

 
 

 

 2021أغسطس  12
 

 الكويت  





 وشركاتها التابعة  ع..ش.م.كة  ضلقابيت الطاقة اب ركة ش
 

 

 المجمعة.ة المرحلية المكثف ماليةلا ذه المعلوماتمن هيتجزأ  ال ا  تشكل جزء 11إلى  1رفقة من ات الماحيضإن اإل
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   المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق( األرباح أو الخسائربيان 

  2021 يونيو 30تهية في منللفترة ال

  
 ي ة في هنتمالأشهر  الثالثة

  يونيو 30
 ي هية فنتمالأشهر  الستة

 يونيو 30

 
 
 ات إيضاح

2021 
 دينار كويتي 

2020   
 كويتي  ار دين

2021 
 دينار كويتي 

2020   
 كويتي  ار دين

      يرادات  إلا

 844,607 4,622,337 501,996 4,326,241  إيرادات عقود  

 944,246 568,943 283,133 276,565  خدمات  إيرادات
 

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

  4,602,806 785,129 5,191,280 1,788,853 
 

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

      تكلفة االيرادات 

 (594,772) (1,035,177) (300,182) (703,569)    تكاليف عقود

 (1,087,551) (319,478) (466,945) (110,703)  خدمات   تكاليف
 

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

  (814,272) (767,127) (1,354,655) (1,682,323) 
 

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

 106,530 3,836,625 18,002 3,788,534  الربحمجمل 

      

 604,969 7,246 604,762 608     أخرىرادات يإ

 188,147 134,122 83,008 69,915  يل وات تمدإيرا

ية غير محققة من موجودات مال أرباح (رخسائ) 

 (1,085,778) 309,369 (688,536) (87,455)  الخسائر  أو  من خالل األرباحة ادلعلامدرجة بالقيمة 

 2,297     - (71)     -  زميلة  ال  كةشرالحصة في نتائج 

  رصدةة لألع متوق الئتمان االخسائر مخصص 

 (1,162,552)     - 7,654     -    ةنمديلا التجارية

 (296,174)     - (628)     -  الحركة بطيء زونخممخصص 

 (400,609) (361,322) (171,307) (165,653)  فين  تكاليف موظ

 (632,954) (397,551) (247,256) (168,397)  ية إدارو ةيوممعفات مصرو

 (17,442) (25,504) (7,700) (12,784)  تكاليف تمويل  

 1,989,272 3,773,490 1,484,491 3,330,175  ة أجنبيفروق تحويل عمالت صافي 
 

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

 (704,294) 7,276,475 1,082,419 6,754,943  التشغيل   (خسائر ح )أربا

 697,325 (523,854) 563,461 (430,615) 7    مضخلتمن ارتفاع معدل انقدية   حأربا )خسائر( 
 

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

 (6,969) 6,752,621 1,645,880 6,324,328  الضرائب  قبل   (خسارةالربح )ال

 (58,067) (2,428,661) (105,476) (2,429,211)  ة جنبيضرائب على العمليات األ

 (19,811) (78,777) (19,811) (67,485)  عمالة الوطنية  دعم الضريبة 

 (7,924) (31,511) (7,924) (26,994)  الزكاة 
 

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

 (92,771) 4,213,672 1,512,669 3,800,638  الفترة   (خسارةربح )
 

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

      الخاص بـــ:  

 (882,410) 2,752,042 767,412 2,376,786   ألما اهمي الشركةسم

 789,639 1,461,630 745,257 1,423,852   المسيطرة غير  الحصص
 

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

  3,800,638 1,512,669 4,213,672 (92,771) 
 

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

السهم األساسية والمخففة الخاص   (خسارةربحية )

 فلس( 1.18) فلس 3.67 فلس 1.02 فلس 3.17 5   األمالشركة  بمساهمي 

  

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

 



 وشركاتها التابعة  ع..ش.م.كة  ضلقابيت الطاقة اب ركة ش
 

 

 المجمعة.ة المرحلية المكثف ماليةلا ذه المعلوماتمن هيتجزأ  ال ا  تشكل جزء 11إلى  1رفقة من ات الماحيضإن اإل
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 ير مدقق( جمع )غلما ثفلمكبيان الدخل الشامل المرحلي ا

  2021 نيويو 30نتهية في ة المللفتر

  
 هية في أشهر المنت الثالثة

  يونيو 30
 هية في أشهر المنت الستة

 يونيو 30

  
2021 

 نار كويتييد
2020 

 دينار كويتي  

2021 
 يكويتنار يد

2020 
 دينار كويتي  

      

 (92,771) 4,213,672 1,512,669 3,800,638  الفترة   (خسارةربح )
  

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

      :  أخرىشاملة  إيرادات(ر خسائ)

إلى فها نية تصإعاد يتم قد )خسائر( إيرادات شاملة أخرى
في فترات الحقة )بالصافي بعد  األرباح أو الخسائر

      :(الضرائب

 (430,094) (5,894,593) 916,584 (2,825,232)  ة أجنبي عمليات لويتح ن م اتجةنتحويل الالفروق  فيصا
  

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

ة  إعاد يتم قد  )خسائر( إيرادات شاملة أخرىصافي 
 (430,094) (5,894,593) 916,584 (2,825,232)  في فترات الحقة  إلى األرباح أو الخسائر فها نيتص

  

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

إلى فها نية تصإعاد يتم لن أخرى ئر( إيرادات شاملةسا)خ
الصافي بعد )ب في فترات الحقة األرباح أو الخسائر

      : (الضرائب

 مصنفة استثمارات في أسهم  من الربحخسارة( ال)صافي 

 32,987 27,751 (1,013) (7,570)    خرىملة األيرادات الشاإلخالل ا بالقيمة العادلة من
      

ة  إعاد  يتم لن  ة أخرىخسائر( إيرادات شامل)صافي 
 32,987 27,751 (1,013) (7,570)  في فترات الحقة  إلى األرباح أو الخسائر فها نيتص

  

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

 (397,107) (5,866,842) 915,571 (2,832,802)    للفترة خرىالشاملة األ راداتإلي( االخسائر ) إجمالي
  

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

 (489,878) (1,653,170) 2,428,240 967,836  الشاملة للفترة   (الخسائراإليرادات ) إجمالي
  

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

        ـ: ص بــخالا

 (1,116,517) (1,013,587) 1,353,881 547,411  األم  مساهمي الشركة

 626,639 (639,583) 1,074,359 420,425   المسيطرةحصص غير لا
  

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

  967,836 2,428,240 (1,653,170) (489,878) 
  

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

 

 

 



 

 وشركاتها التابعة  ش.م.ك.ع.  ضةالقابطاقة لبيت اشركة 
 

 

 مدقق( رمع )غيجمف الرحلي المكثة المملكيلحقوق ابيان التغيرات في 
  2021 مارس 31 للفترة المنتهية في

 عة.لمرحلية المكثفة المجما لمعلومات الماليةهذه ا نمال يتجزأ  ا  تشكل جزء 11إلى  1ات المرفقة من يضاحن اإلإ
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   همي الشركة ص بمساخاال 

 ل  رأس الما 

  رادصإعالوة 
  أسهم

  يتياطحا
 اري  إجب

احتياطي  
 ري  اياخت

 تاطيا احتي
  أخرى

احتياطي تحويل 
 ة  أجنبي عمالت 

   طياحتيا 
 خسائر متراكمة  القيمة العادلة  

المجموع  
 الفرعي 

 الحصص  
 مسيطرة  ال غير

ق وحق موعجم
 كية  لالم

 دينار كويتي   دينار كويتي   ي  كويت دينار ر كويتي  نادي   يكويت دينار ي  تويك دينار   يتدينار كوي يتي  دينار كو كويتي  ار دين دينار كويتي   كويتي  ار دين 
            

  2021يناير  1كما في 

 23,035,053 1,905,646 21,129,407 (45,926,178) 160,473 (8,385,121) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000 )مدقق( 

 4,213,672 1,461,630 2,752,042 2,752,042     -     -     -     -     -     -     - رةربح الفت 

شاملة   إيرادات )خسائر(  

 (5,866,842) (2,101,213) (3,765,629)     - 17,830 (3,783,459)     -     -     -     -     - للفترة  أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 ت ا د اإليرا )الخسائر(  إجمالي  

 (1,653,170) (639,583) (1,013,587) 2,752,042 17,830 (3,783,459)     -     -     -     -     - الشاملة للفترة

ت رتفاع معدال ال ل  دي ع ت 

 374,324 133,821 240,503 240,503     -     -     -     -     -     -     - (7  ضاح ي إ التضخم ) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 21,756,207 1,399,884 20,356,323 (42,933,633) 178,303 (12,168,580) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000   2021 يونيو 30في ا كم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
            

 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   2020 يناير 1كما في 

 (92,771) 789,639 (882,410) (882,410)     -     -     -     -     -     -     - رة( ربح الفترةسا )خ 

شاملة   إيرادات )خسائر(  

 (397,107) (163,000) (234,107)     - 21,194 (255,301)     -     -     -     -     - ةللفتر   ى أخر 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 اإليرادات   ()الخسائر   إجمالي 

 (489,878) 626,639 (1,116,517) (882,410) 21,194 (255,301)     -     -     -     -     - للفترة ة  امل الش 

 (360,623) (360,623)     -     -     -     -     -     -     -     -     -  زعة أرباح مو توزيعات  

الت رتفاع معدال تعديل  

 224,260 80,173 144,087 144,087     -     -     -     -     -     -     - (7  اح ض إي )   التضخم 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 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 30في ا كم

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

  

 



 ها التابعة وشركات ش.م.ك.ع.القابضة  ة الطاق يتب ركة ش
   

 

 لمرحلية المكثفة المجمعة.الية االمعلومات من هذه المال يتجزأ  ا  ل جزءكتش 11لى إ  1 رفقة منلمات ااحيضإن اإل
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 مكثف المجمع )غير مدقق( لا  المرحلي يان التدفقات النقديةب

  2021 يونيو 30 يفية ه للفترة المنت

  
 ي  هية فالمنتر هأش الستة

 يونيو 30

 إيضاح  
2021 

 دينار كويتي
2020 

 ي  دينار كويت
    غيل  التش شطةنأ

 (6,969) 6,752,621    بالضرائ قبل  (الخسارة ) الربح
    

    الضرائب بصافي التدفقات النقدية:  قبل ( الخسارة) الربح لمطابقةتعديالت 
 (584,016)     -  ( أخرى  اتن إيرادمض  جةدر )م عداتلكات ومت مم من بيع ربح

 (188,147) (134,122)    إيرادات تمويل
  باحن خالل األرميمة العادلة جة بالقات مالية مدر موجودمن ة محققغير  خسارة)ربح( 

 1,085,778 (309,369)  الخسائر  أو 
 (2,297)     -  زميلة  تاحصة في نتائج شرك

 1,162,552     -   دينةالم يةجارالت  ةصدرألل متوقعة الان ئتماالخسائر مخصص  
 296,174     -  الحركة    ءبطيمخصص مخزون 

 16,294 7,760  ملة  المح فينظموللة الخدمافأة نهاية كم
 169,384 8,932  ممتلكات ومعدات  كاستهال

 48,757 22,395    االستخدامموجودات حق  استهالك
 17,442 25,504  مويل يف ت لتكا

 (1,989,272) 3,7)(73,490    ةأجنبي الت عم فروق تحويل صافي 
 (697,325) 523,854    لتضخمدل افاع معمن ارت نقدية ( أرباح ) خسائر

 
 ────────── ────────── 

  3,124,085 (671,645) 

    :  ال العاملرأس الم في التغيرات

 78,850 100,723  مخزون  

 2,707,695 2,992,579    أخرى مدينة صدةرأو تجاريون ونين مد

 (828,810) (2,983,094)    ائنة أخرىتجاريون وأرصدة ددائنون 
 

 ────────── ────────── 

 1,286,090 3,234,293  العمليات من الناتجة  يةقدالتدفقات الن 

 (44,179) (37,827)  للموظفين مدفوعة  لخدمةمكافأة نهاية ا
 

 ────────── ────────── 

 1,241,911 3,196,466  لتشغيل  ة اشطنأ  تجة منانال ت النقدية لتدفقا صافي ا 
 

 ────────── ────────── 

    نشطة االستثمار  أ

 (12,511) (19,176)  ومعدات   شراء ممتلكات

 265,196     -  ت عداموات كلممت بيع  نمتحصالت م

 323,846 110,335  تمويل مستلمة   إيرادات

 21,058 742   ةدقي كية مائع بن ودو  أرصدةة في الحركصافي 
 

 ────────── ────────── 

 597,589 91,901    صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار 
 

 ────────── ────────── 

      أنشطة التمويل

 (1,264) (13,672)  دفوعة  تمويل ميف لاتك

 38,968 43,780  رابحة  دائني م المحصل من

 (25,040) (20,746)  ني مرابحة  دائ  سداد

 (119,040) (14,199)  تأجير  مطلوباتسداد 
 

 ────────── ────────── 

 (106,376) (4,837)  لتمويل  ة ا نشطأ لمستخدمة فيا نقديةدفقات الصافي الت
 

 ────────── ────────── 

 825,942 (4,502,473)  معدل التضخم فاع ارت  تة وتعديالجنبي يل العمالت األحوت  رثي تأ
 

 ────────── ────────── 
 2,559,066 (1,218,943)  في النقد والنقد المعادل الزيادة  )النقص(صافي  

 15,597,810 17,131,475   يناير 1ما في د المعادل كالنقد والنق
 

 ────────── ────────── 
 18,156,876 15,912,532 3   يونيو 30كما في  د المعادل والنقد ق نلا

 

 ══════════ ══════════ 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  القة قبيت الطاشركة 
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 واألنشطة  الشركة لوحمعلومات      -1
 

القابضة ش.م.ك   لشركةة  جمع المثفة  المكة  حليلمرا  اليةالم  ات علوممال  إصداربصريح  الت  تم الطاقة   "( األم   .ع )"الشركة بيت 

"المجموعة"(  ي لإ  ر)يشاة  عباالت  وشركاتها  بــ  الأشهللستة  ها معا  في  ر  قرار  2021  نيويو  30منتهية  إدارة لجم  بموجب  س 

  .2021 أغسطس 12 بتاريخاألم  ةكرالش
 

انايبال  تم اعتماد المنتهلالمات  للسنة  للمجموعة  المجمعة  السنوية  جمال  في اجتماع  2020ديسمبر    31في  ية  ية  العمومية  عية 

سمبر دي  31ية في  نتهلسنة المح لتوزيعات أربا  ة أي  عن  الن، ولم يتم اإلع 2021  مايو  4بتاريخ    المنعقداألم  الشركة    لمساهمي

2020.  

 

لكويت لة ا دو في  ها  وتأسيسجيلها  م تس ت ية  ساهمة كويتهي شركة م   "( األم    .ع )"الشركة شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك إن  

مايو   23  بتاريخ  .الكويت ة  رص بو   ي أسهم الشركة ف   إدراج تم  .  1996و  يولي   30خ  بتاري   68770اري رقم  ل التج سج ال بموجب  

2005. 
 

 مدينة الكويت وعنوانها  –  14  لدور ا   –  المرقاب منطقة    –  اإلنماءفي برج    األم   المسجل للشركة يسي  ئمكتب الر ل ا   ن ا يقع عنو 

 الكويت.  ة  ، دول 13080فاة  الص   ، 21909ص.ب.    هو المسجل    دي ي البر 
 

 : فيما يلي   األم   سية للشركة ئي الر طة  نشأل ا  ل ث تتم 
 

   أو   كويتية ال حدودة  المسئولية الم ذات  ات  ك شرال حصص في  ال تملك    أو   ة جنبي األ أو    ية كويتال   مساهمةال   اتشرك ل ا تملك أسهم

  لغير. ها لدى ا تل اضها وكفا ر إق ا و رته س هذه الشركات بنوعيها وإدا سي تأ أو    ة جنبي األ 

  20ملكية ال تقل عن   حصة شركة  ال   ا ه ك فيركات التي تملل الش وتموي ض  را إق .% 

  الم براء   لكية تملك حقوق  تجا ام عالأو    اعاختر   ت االصناعية من  ال اورع   ية صناعية ر ت  األية  وأي جنبي شركات  رسوم   ة 

 خارجها. أو    ت لكوي اخل ا سواء د كة  لصالح الشر   أخرى   كات لشر  الحقوق   لك وتأجير مثل هذهذات صلة تتعلق بذ   صناعية 

  ا للقانون. وفق ها  بنشاطها في الحدود المسموح    مة لمباشرة الزات ال ار قع ل ت وا تملك المنقوال 

  صصة. طريق استثمارها في محافظ تدار من قبل شركات متخ   ركة عن ش دى ال متوفرة ل ة اللي ما ل لفوائض ا ل ا غال است 
 

أنشطته  المجموعة  ط تمارس  ا أل   بقاا  ا لشريحكام  قبل   ة سمح ل ا ية  مإلسال عة  من  الشرعية   هيئة   المعتمدة  والرقابة  لدى   الفتوى 

 .المجموعة 
 

"( والتي هي الوسطى   ة األم لشرك ش.م.ك. )مقفلة( )"ا ضة  ابلق ا التنموية  ات  مشروع ال   ة ك ر تابعة لش   هي شركة   األم   الشركة إن  

 . الشركة األم الكبرى"( )"   ع. ي ش.م.ك.ت التمويل الكويكة تابعة لبيت  ها شر بدور 
 

 للمجموعةسياسات المحاسبية والتغييرات في ال عدادأساس اإل -2
 

 دداعإلأساس ا 2.1

 34الدولي    وفقا  لمعيار المحاسبة   2021يونيو   30أشهر المنتهية في    ستة ل ل   ة المكثفة المجمع تم إعداد المعلومات المالية المرحلية  

مواصلة عملياتها على أساس    المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة عداد  جموعة بإ قامت الم  المرحلي". "التقرير المالي  

حول هذا   قد تثير شكا  جوهريا    مادي   يقن م تأنه ال توجد حاالت عد   ارة مجلس اإلد   يرى أعضاء .  على أساس مبدأ االستمرارية 

مجلس  االفتراض.   أعضاء  معقول    أنه اإلدارة  ويرى  توقع  المجمو يوجد  كافية لديها    عة بأن  وجودها   موارد  في  لالستمرار 

 . معة اعتبارا  من نهاية فترة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المج  شهر   12  وليس أقل من التشغيلي في المستقبل المنظور  
  

تتضمن   الالزمة    المعلومات ال  واإلفصاحات  المعلومات  كافة  المجمعة  المكثفة  المرحلية   المجمعة   المالية   البيانات   في المالية 

 . 2020 ديسمبر   31  كما في سنوية للمجموعة  ل ، ويجب االطالع عليها مقترنة بالبيانات المالية المجمعة ا السنوية 
 

 قبل المجموعة   بقة منالمطديالت علتوا سيراتوالتف ديدةالج المعايير 2.2

ت البيانا  إعداد في  المتبعة  تلك  المجمعة مماثلة ل  كثفةمة الالمعلومات المالية المرحلي  د داع إفي    ةقبالمطإن السياسات المحاسبية  

المجالمالي ب2020بر  ديسم   31في    لمنتهيةا نة  للسللمجموعة    السنوية  معةة  ال  ثناء ت سا،  تسالت  ديدةالج  عاييرم تطبيق   يري 

الم.  2021يناير    1اعتبارا من   لم تسر  لكن  ودرت  تعديالت صأو    تفسيرات أو    ييرمعاألي    ركب لم تقم المجموعة بالتطبيق 

 بعد. 
 

والتفديد من  الع  تسري فت  راسيالتعديالت  ل  2021  سنةي  ألول مرة  ليس  على  تأثيها  ولكن  الر  المرحالمعلومات  لية  مالية 

 وعة.للمجمالمكثفة المجمعة 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  القة قبيت الطاشركة 
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 لمحاسبية الهامة )تتمة(  والسياسات ا عداداإل ساأس -2
 

 ( وعة )تتمةل المجمبن ق ة مبقالمطوالتعديالت  والتفسيراتالجديدة  رييالمعا 2.2
 

الم  على  الماتعديالت  للتقارير  الدولي  ال9لية  عيار  المحاسبة  ومعيار  وا39دولي  ،  المالية  ،  للتقارير  الدولي    7لمعيار 
 2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة :  16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4رير المالية  تقاوالمعيار الدولي لل

ل عة عندما يتم استبداالمجم  لمكثفةق بالتأثيرات على المعلومات المالية المرحلية ا ة والتي تتعلإعفاءات مؤقتيالت  تعدلادم  قت

  .خالي تقريبا  من المخاطر دل فائدةبمعبنوك معروض فيما بين المعدل )اإليبور( ال
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

 تغ يستلزم  عملي  أو اقتعت  يرامبرر  على  دية  ا  تغيرات  لعملية التدفقات  مباشرة  بصورة  مطلوبة  تكون  التي  لنقدية 

 لسوقية. ر الفائدة اة في سعحركل الة، بما يعادات في سعر الفائدة المتغيروالتي يتم معاملتها كتغير اإلصالح،

 اإليب معدل  إصالح  متطلبات  بموجب  إجراؤها  يتعين  والتي  السماح  فترة  في  وتحوط  التصنيط  حو لتور  تغييرات  فات 

 توقف عالقة التحوط.لوثائق دون ا

 استيف من  للشركات  مؤقت  إعفاء  تحد تقديم  يتم  التي  المتطلبات  بصواء  األيدها  تصنيف  يتم  عندما  منفصلة  تي  ال  داةرة 

 لي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. معدل فائدة خا تحمل

 

على تأثير  أي  التعديالت  لهذه  يكن  المامالومعال  لم  المرحلي ت  الية  المكثفة  استخدام  ة  المجموعة  تعتزم  للمجموعة.  لمجمعة 

 ل. ة عندما تصبح سارية المفعوملية في الفترات المستقبليالمبررات الع
 

 المعادل  قد لن اوقد الن -3
 

 : مما يليادل لنقد والنقد المعن ايتكو مجمع،المكثف الالمرحلي  ةألغراض بيان التدفقات النقدي
 

 

   يونيو 30
2021 

 (ة)مدقق
  ديسمبر 31

2020 

  يونيو 30
2020 

 كويتي دينار  دينار كويتي  ر كويتيانيد 
    

 4,393,773 1,878,067 663,882 نقدالو كنوالب  لدى رصدةاأل

 13,769,500 15,258,250 15,252,750 وكالة ودائع
 ────────── ────────── ────────── 

 18,163,273 17,136,317 15,916,632 ع قصيرة األجلإجمالي النقد والودائ

 (6,397) (4,842) (4,100) حتجزة بنكية م دةأرص
 ────────── ────────── ────────── 

 18,156,876 17,131,475 15,912,532 ادل إجمالي النقد والنقد المع
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

انكيلبا  صدةرإن األ   :2020 يونيو  30دينار كويتي و  4,842  :2020ديسمبر    31دينار كويتي )  4,100  لغلمحتجزة بمبة 

خدام اليومي من قبل احة لالستمت  وليست  نكيةيالت ب تسه  بلمقا  ككفالةفظ بها  يتي( تمثل ودائع هامشية محت دينار كو  6,397

 . المجموعة
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 قةعال تذا  إفصاحات حول األطراف      -4
 

ذ األطراف  عالقة  يمثل  الرئيسيينالمساات  الشركاالو  همين  مجلس    يلةمزت  العليا  اوأعضاء  اإلدارة  وموظفي  إلدارة 

على سياسات  افقة المو سا . يتم ملموا  رثيتأأو   شتركةعليها سيطرة م يمارسونأو  يسيطرون عليها يتات الكرشلاوعة ولمجمل

 . األم كةالشرارة دهذه المعامالت من قبل إروط تسعير وش
 

 30في  المنتهية    أشهرقيمة المعامالت التي تم إبرامها مع األطراف ذات عالقة خالل الستة  لتالي إجمالي  يوضح الجدول ا
في    2020و  2021يونيو   كما  عالقة  ذات  األطراف  لدى  يونيو    30و  2020ديسمبر    31و  2021يونيو    30واألرصدة 
2020. 

 

 

  مألاشركة لا
 رى الكب

  الشركة األم
   الوسطى

  أخرى فرا أط
   قةذات عال

  يونيو 30
2021 

 قة()مدق
ر ديسمب 31

2020 

 يونيو 30
2020 

 

 دينار كويتي  ي دينار كويت ييتكور نايد دينار كويتي  دينار كويتي  يتي ر كودينا
       

         ليلمابيان المركز ا

  وأرصدةتجاريون  ونينمد

 29,329 171,847 310,115     - 310,115     - أخرىمدينة 

 987,219 829,357 811,194     -     - 811,194 دل لمعا قد ا والن  د نق ل ا 

تجاريون وأرصدة دائنون 

 1,844 2,267 1,289 1,289     -     -  دائنة أخرى 
 

 في   لمنتهيةأشهر ا الثالثة 
 يونيو 30

 
 

 في   ةلمنتهي أشهر ا الستة
 يونيو 30

 2021 2020 2021 2020 
 تي دينار كوي دينار كويتي تي دينار كوي دينار كويتي 

     

     : األرباح أو الخسائر المرحلي المكثف المجمع بيان

 8,521 2,451 4,062 1,222 "(إيرادات تمويل )"الشركة األم الكبرى
 

 :  العليا ارةوظفي اإلدمكافأة م
اإلدارة   موظفو  مجلسيتضمن  و  العليا  اإلدارةاإلدارة  في  تخطيط    العليا  األعضاء  عن  والمسؤولية  السلطة  لديهم  الذين 

 وتوجيه ومراقبة أنشطة المجموعة. 
 

 المتعلقة بموظفي اإلدارة العليا كانت كما يلي: واألرصدة القائمة إن إجمالي قيمة المعامالت 
 

 الرصيد القائم كما في    ـ ل قيم المعامالت  

 
 المنتهية في  ة أشهرالثالث

 يونيو  30
 المنتهية في  أشهرالستة 

 يونيو  30  يونيو  30
2021 

 ()مدققة
 ديسمبر 31

2020 
 يونيو 30
 2020  2021 2020 2021 2020  

 تي دينار كوي دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي دينار كويتي ينار كويتي د تي كوي دينار  
         

رواتب ومزايا  
     -     -     -  136,861 77,370 68,298 38,833 األجل قصيرة 

مكافأة نهاية 
 54,593 57,488 25,553  4,997 3,406 2,647 1,910 الخدمة 

 ────── ────── ────── ────── 
 

────── ────── ────── 

 40,743 70,945 80,776 141,858  25,553 57,488 54,593 

 

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

  بمبلغ   ثناء مكافأةباست اإلدارة )بمكافأة أعضاء مجلس    2021مارس    24اجتماعه المنعقد بتاريخ    في  مجلس اإلدارة  يوصلم  

إدارة مستق  دينار كويتي  5,000 في    ل(لعضو مجلس  المنتهية  ا  ادتم اعتم  .2020ديسمبر    31للسنة  من قبل   ةلتوصيهذه 

   .2021مايو  4 المنعقد بتاريخ السنوية في اجتماع الجمعية العمومية ينهمالمسا
 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  القة قبيت الطاشركة 
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  هملسربحية ا -5
 

على    شركة األمبالمساهمين العاديين للالخاص  الفترة  )خسارة(  ة ربح  ة من خالل قسمساسيألربحية السهم اغ  مبالتحتسب  

العادية ال الفترة    (خسارة)  ربحلمخففة بقسمة  االسهم    . يتم احتساب ربحيةفترةال  قائمة خاللالمتوسط المرجح لعدد األسهم 

العا  لخاصا للبالمساهمين  األمديين  الم  شركة  المتوسط  األسهمعلى  لعدد  القائم  رجح  المتوسط    الفترة  خاللة  العادية  زائدا 

لى أسهم عادية. حيث إنه ال  ملة إلمخففة المحتة اتي سيتم إصدارها لتحويل كافة األسهم العاديلعدد األسهم العادية ال  جحالمر

  والمخففة متطابقة. األساسية السهمحية مخففة قائمة، فإن رب تجد أدواتو
 

  

ة في ي همنتال هرأش الثالثة  

يونيو 30    
ة في ي همنتال هرأش الستة  

يونيو 30   
  

2021 2020 2021 2020 
  

تيكويار دين ينار كويتي د  تيكويدينار   يتي ينار كود   
      

الفترة الخاصة بمساهمي  (خسارةربح )

 تي( )دينار كويالشركة 

 

2,376,786 767,412 2,752,042 (882,410) 
  

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

    

 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000  القائمةم سهألرجح لعدد االمتوسط الم
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 فلس( 1.18) فلس 3.67 سفل 1.02 فلس 3.17  ( )فلسوالمخففة  ةساسيالسهم األربحية 
  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

هنا تكن  معاماللم  تاريخ  تعلق  تت  ك  بين  عادية  الماليةالمعلوبأسهم  المجمعة  مات  المكثفة  هذه يخ  وتار  المرحلية    اعتماد 

   م.هحية السوالتي قد تتطلب إعادة إدراج ربمعة المج مات المالية المرحلية المكثفةالمعلو
 

 المالية  لألدواتلة دالقيمة العاقياس   -6
 

 لقيمة العادلة مي لالجدول الهر

المبين  دلة، وللقيمة العاي  مول الهرالجد  ضمناإلفصاح عنها  أو    ا العادلةمتهقي   تحققم  ة األدوات المالية التي يتكاف  تصنف

 كل: العادلة كل أهمية لقياس القيمة ثخالت والذي يمالمد نل مستوى مأقإلى  اد اقا، استنالح
 

 ؛المطلوبات المطابقةأو  اتدة للموجوالمعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطاألسعار : 1المستوى 

  رشبشكل مبا  يمة العادلة ملحوظ اقلقياس ال  أهمية  والذي يشكل  تالن المدختوى ميكون بها أقل مس  أساليب تقييم  :2لمستوى  ا

 غير مباشر؛ و أو 

 ا.ظ  ملحوغير والذي يشكل أهمية لقياس القيمة العادلة لمدخالت مستوى من ا ا أقلم يكون به: أساليب تقيي3لمستوى ا
 

تحدد  العادلة    بالقيمةة  سجلالم  لألدواتبالنسبة   متكرر،  اساس  التحويالت    ما  المجموعةعلى  كانت  بين  إذا  حدثت  قد 

مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  إلى أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة 

 مالية.   معلوماتفترة  العادلة ككل( في نهاية كل
 

ستخدمة في قياسات القيمة ت لدى المجموعة المخالمليات التقييم وأساليب التقييم وأنواع المدلم تكن هناك أية تغييرات في ع

 فترة. العادلة خالل ال
 

  2021  يونيو  30كما في    متكرر  أساسالمقاسة بالقيمة العادلة على  المالية    للموجودات  القيمة العادلةول التالي  الجديعرض  
 :2020يونيو    30و 2020ديسمبر  31و
 

 

 

 
 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  القة قبيت الطاشركة 
 

 ة(ة المكثفة المجمعة )غير مدققرحليلملية االما تالمعلوما حولات إيضاح

 2021يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة( ليةما ال تألدواللة لعادالقيمة اقياس  -6
 

 تتمة( ) ادلةالعقيمة الجدول الهرمي لل 
 

 العادلة باستخدام القيمة قياس   

 
 نة  معلال  سعاراأل 
 ي أسواق نشطة  ف 

 (1ى و مست)ال

 الجوهرية   لمدخالتا 
 الملحوظة   

 (2)المستوى 

 دخالت الجوهرية  الم  
 غير الملحوظة   

 لمجموعا  (3)المستوى 

 دينار كويتي  ينار كويتيد  كويتي دينار   تي ار كوي دين  2021  يو يون  30

دلة من خالل مالية مدرجة بالقيمة العا   ت موجودا
     خرىأل شاملة ا يرادات ال اإل 

 29,065      -      - 29,065 أسهم -
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

الل ادلة من خ ة العقيم جة بال مالية مدر   موجودات 
     الخسائر: أو    األرباح 

 267,568      - 267,568      -  توح مف   ق دوصن   -

 2,678,773 2,678,773      -      - أسهم خاصة    ق دوصن   -
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 -      267,568 2,678,773 2,946,341 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,975,406 2,678,773 267,568 29,065 (مة العادلة استثمارات في أسهم )بالقي 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

     (ة مدقق )  2020ديسمبر    31

ة من خالل عادل لقيمة ال با  ت مالية مدرجة جودامو 
     خرىاأل لشاملة  اإليرادات ا 

 156,175      -      - 156,175 م أسه  -
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

لة من خالل لقيمة العاد ت مالية مدرجة با موجودا
     رالخسائ أو    ألرباح ا 

 265,998      - 265,998      - توحمف   ق دوصن   -

 2,389,119 2,389,119      -      - أسهم خاصة   ق دوصن   -
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 -      265,998 2,389,119 2,655,117 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 2,811,292 2,389,119 265,998 156,175 ( استثمارات في أسهم )بالقيمة العادلة 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  القة قبيت الطاشركة 
 

 ة(ة المكثفة المجمعة )غير مدققرحليلملية االما تالمعلوما حولات إيضاح

 2021يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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 )تتمة(لية ما ال ألدواتللة لعادالقيمة اقياس  -6
 

 تتمة( ) دلةاالعقيمة الجدول الهرمي لل 
 

 العادلة باستخدام  القيمة قياس   

 
 نة  معلال سعاراأل 
 ي أسواق نشطة  ف 

 (1ى ومست)ال

 الجوهرية   لمدخالتا 
 الملحوظة   

 (2ستوى )الم

 دخالت الجوهرية  الم 
 غير الملحوظة   

 المجموع (3)المستوى 

 ي دينار كويت  يتيدينار كو  ي ار كويت دين  ي كويت دينار   2020  يونيو   30

الل ة من خ يمة العادل رجة بالقد وجودات مالية م م 
   رىخ رادات الشاملة األ اإلي 

 

 

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

خالل لعادلة من  يمة ا لقرجة با موجودات مالية مد 
      ائر: خس ال أو    ألرباح ا 

 264,178      - 264,178      -  توح مف   ق دوصن   -

 2,094,888 2,094,888      -      - أسهم خاصة    ق دوصن   -
 ───────── ───────── ───────── ───────── 

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

 2,518,080 2,094,888 264,178 159,014 ( لعادلة استثمارات في أسهم )بالقيمة ا 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

 

 :  القيمة العادلة قياسل من الجدول الهرمي 3 ضمن المستوى المصنفة المتكررة العادلة القيمة قياسات مطابقة
 

 رةمسع غير ندوق أسهم خاصةص 

 
   يونيو 30

2021 

 ققة(مد)
 ديسمبر 31

2020 
  يونيو 30

2020 

 يتي كو ناردي دينار كويتي  يتير كودينا 
    

 3,139,284 3,139,284 2,389,119 ناير ي 1كما في 

 (1,088,458) (756,482) 307,799 الخسائر رباح أو ي األلقياس المسجلة فإعادة ا

 - (2,055) - الصافي( )بمبيعات   يات /مشتر

 44,062 8,372 (18,145)   يل عمالت أجنبيةتعديل تحو 
 

────────── ────────── ────────── 

 2,094,888 2,389,119 2,678,773  السنة /ة الفترةفي نهاي
 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

عداد  إتبعة في  ة تتوافق مع تلك المالمكثفة المجمع  مات المالية المرحليةومعلالمستخدمة في هذه  لليات ومدخالت التقييم اإن آ
 . 2020ديسمبر   31لمنتهية في ة للمجموعة للسنة ا معالمالية المجالبيانات 

 

ق المستوى  يتم  ضمن  المصنفة  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  ال3ياس  أساليب  باستخدام  معينة،  ظروف  في  التي  ،  تقييم 

وال تستند إلى بيانات السوق    تتضمن افتراضات غير مؤيدة بأسعار من معامالت السوق الحالية الملحوظة في نفس األداة

االملحوظة. تست التقييم  أساليب  المجموعة  ت خدم  في لتي  المثال،  المتاحة. على سبيل  السوق  األداة وبيانات  عتمد على نوع 

ت يتم  النشط،  السوق  غياب  فيها  حالة  المستثمر  للشركة  المالي  المركز  تحليل  أساس  على  لالستثمار  العادلة  القيمة  قدير 

و تحديد  ونتائجها  يتم  األخرى.  والعوامل  المخاطر  في  قائمة  والسالبة  الموجبة  أساس  قيمة  التغيرات  المالية على  األدوات 

الملحوظة غير  المعايير  مستويات  لتغير  نتيجة  األدوات  قيمة  في  توصلت التغيرات  تقديريا .  أمرا   تقييمها  يعتبر  والتي   ،

التأثير على   أن  إلى  تقييمها  بناءا  على  ااإلدارة  الشاملة  أو اإليرادات  الخسائر  أو  يكون جوهريا  في   ال  ألخرى قداألرباح 

ح ح المنصالة  المالية  لألدوات  العادلة  القيمة  لتحديد  المستخدمة  الصلة  ذات  المخاطر  متغيرات  في  تغير  ضمن  دوث  فة 

 %. 5بنسبة  3المستوى 
 

ورة مادية عن  ال تختلف بصالدفترية    المطفأة، فإن القيمة  مالية والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفةالات  جودبالنسبة للمو
العاقي ءا  عيرها فورا بناسصيرة االجل أو يعاد تقاق  ات ذات فترة استحقهذه الموجودات والمطلوب  أغلب  دلة حيث أنمتها 

 . السوقية معدالت الربحالحركة في  حالة
 
 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  القة قبيت الطاشركة 
 

 ة(ة المكثفة المجمعة )غير مدققرحليلملية االما تالمعلوما حولات إيضاح

 2021يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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 ارتفاع معدل التضخم من  ةاتجن تتعديال -7
 

في معدالت    متزايد  ن ارتفاعمتصادها  عاني اقيدولة  ة بعملة  لمعدمالية االبيانات  ال  إدراج  29لي  بة الدوسمحاال  عيارطلب ميت

القيالتضخم   المالي وتسجيلمرال  بيان  بتاريخة  القائم اس  وفقا  لوحدة  المقاب  كز  ال المبالغ  للفترات    فس األساسبقة على نسالة 

ة  اب إعادكة تابعة، وتم احتسوهي شر  ج، ة هيجليركالمعيار في شيق هذا  بتط  تم  وقد  مالي.ال ز  مركللحتى تاريخ أحدث بيان  

دوق النقد صنأو    ان المركزيود السبنك    ستهلك الصادر عنأسعار المتحويل المستمدة من مؤشر  ل الام عوامباستخد  جادراإل

 ة:  عتابال  شركةية لللمالالبيانات ا إدراجمة إلعادة ل المستخدوامل التحويا يلي ع. فيميالدول
 

 حويل لتعامل ا لمؤشرا 
 1.958 18,973.514 2021 يونيو 30
 1.562 8,638.700  2021مارس  31
 1.706 6,745.800   2020سمبر دي 31
 1.103 2,159.900 2019ديسمبر  31
 1.224 1,415.705 2018بر ديسم 31
 1.106 832.926 2017ديسمبر  31
 1.101 617.400 2016مبر ديس 31
 1.081 521.800 2015 سمبردي 31
 1.151 428.300 2014ديسمبر  31
 1.198 314.826 2013 ديسمبر 31
 1.444 262.793 2012بر يسمد 31
 1.189 181.944 2011مبر ديس 31
 1.000 153.043   2010ديسمبر  31

 
 

 يلي: ه كما أعال حةضالمو دراج دة اإلعن إعا مت المحاسبةت
 

في تاريخ   قائمةالياس  وحدة القد تطبيق  بع  تفعةمر  بمعدالتاالقتصاد المتضخم    دة بعملةية المعات المالالبيان  راجإد  يتم .1

المركز  يب ال  إدراجويتم  المالي،  ان  األس  مقابلةالمبالغ  نفس  على  السابقة  ات  الموجود  راجإديُعاد  ال  و  اس.للفترة 

ية د النقدبنوان المركز المالي. تمثل التاريخ بيفي    ئمةالقانقد  فقا  لوحدة الواحتسابها  لفعل  اتم ب  يثحقدية  طلوبات النوالم

 نقدا ؛دفعها أو  اود سيتم استردادهها وبنمحتفظ ب  أموال
 

المو .2 والمطلوباإن  يتم    ت غيرجودات  التي ال  المتدالباها  إدراجالنقدية  تاريمبالغ  في  بيان  ولة  والماالمركز  خ  د  نو بلي 

 يل ذات الصلة؛ مل التحودام عواها باستخإدراجن يُعاد ة المساهميق ملكيحقو
 

خ بيان  ي تاريف  قائمةياس الوحدة الق  من حيث  العامة  ضخم تستخدام مؤشرات الرنة باية المقاات المالالبيان  قيديتم إعادة   .3

  يرادات اإلة من خالل يمة العادل لقل  ا  بها وفق  المحتفظالمالية  وجودات  المو  يتثمارالعقار االس جإدراالمالي. ويتم    المركز

الالقتقديرات  أحدث  إلى    تنادا  سااألخرى  لشاملة  ا التع  .ادلةعيمة  حقوق  التغيرات    بيانإلى    الناتجةيالت  دوتؤخذ  في 

  ؛ عملكية المرحلي المكثف المجملا
 

 و  اية السنة؛حويل في نهالت ملعواأو   ةالسنوي ذي الصل وسط ربعمتستخدام الدخل بايان ال بكافة البنود في  إدراجيعاد  .4
 

خسائر  أو    ف المجمع كأرباحالمكث  المرحلي  الدخل  انضمن بي  وعةصافي المركز النقدي للمجم  ر علىأثيالت  راجإديتم   .5

 .  ارتفاع معدل التضخممن  ةناتج اليةم
 

بية على سات المحاسالسيا  ديل بعضعتإلى    يؤدي  29ي  ة الدوليار المحاسبمع  يدة فلوارا  دراجات إعادة اإلإجراءإن تطبيق  

 ة التاريخية. لتكلفالية وفقا  لمبدأ ات المايانالب إعدادتم استخدامها في والتي ي ابعةتالكة الشر مستوى
 

ي  دينار كويت  (979,689)   :2020مبر  ديس   31دينار كويتي )  374,324  بمبلغارتفاع معدل التضخم    من  الناتجالتعديل  ن  إ

 ، قد تم2021  يونيو  30اريخ  ، وحتى تليججهي  كةاسبية لشردفاتر المحويتي( حسب الكدينار    224,260  : 2020  يونيو  30و

 ع. لمجمثف االمرحلي المكفي حقوق الملكية ات يرة في بيان التغه مباشرإدراج
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 ة( من ارتفاع معدل التضخم )تتم ةناتج تتعديال -7
 

    : تفاع معدل التضخمارودات والمطلوبات نتيجة في الموج لحركةيلي افيما 
 

  )مدققة(  

 

   يونيو 30
2021 

  سمبريد 31
2020 

  يونيو 30
2020 

 ويتي  ينار كد كويتي  دينار  ر كويتي دينا 
    

 5,031 (134,409) 314,600 ومعدات  ممتلكات

 164 (6,679)     - استثمار في شركة زميلة 

 811,148     -     - زون مخ

 105,242 (309,325) (464,130)    ألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىالى تأثير آخر ع
 ────────── ────────── ────────── 

 (149,530) (450,413) 921,585 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 :كية لق المبيان التغيرات في حقو
 

  (قةق)مد   
   يونيو 30  

2021 

  يسمبرد 31
2020 

  يونيو 30
2020 

 ويتي  دينار ك دينار كويتي    ويتيكينار د  

     ـ: بالخاص 

 144,087 (629,450) 240,503   ركةالشمساهمي 

 80,173 (350,239) 133,821  لمسيطرة ير اغالحصص  
  ────────── ────────── ────────── 

  374,324 (979,689) 224,260 
  ══════════ ══════════ ══════════ 

     : األرباح أو الخسائرخل الد بيان
 

  قة()مدق  
   يونيو 30  

2021 

  برديسم 31
2020 

  يونيو 30
2020 

 كويتي   دينار كويتي  ر ادين دينار كويتي   
     

 448,031 340,060 (336,576)   الشركةمو مساه

 249,294 189,216 (187,278)   ةير المسيطرغ  حصصال
 

 

────────── ────────── ────────── 

  (523,854) 529,276 697,325 
 

 

────────── ────────── ────────── 

 921,585 (450,413) (149,530)  التضخم تأثير ارتفاع معدل ليجماإ
 

 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

  محتملةت لوباومط ةرأسمالي تلتزاماا -8
 

    التزامات رأسمالية 8.1
 

  )مدققة(  
   يونيو 30  

2021 

  برديسم 31
2020 

  يونيو 30
2020 

 ر كويتي  دينا كويتي  ر ادين دينار كويتي   
     

 أسهمندوق ص) همستدعا التزامات رأسمالية غير

 440,330 433,892 430,745  ( خاصة
 

 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

 
 

 

 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  القة قبيت الطاشركة 
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 )تتمة( محتملةلوبات ومط ةرأسمالي تلتزاماا -8
 

      ة قانونيةمطلوبات محتمل 8.2

تفاقية اأحكام  شروط و  لمخالفةم  لخاص بهمشتركة االعمليات الشريك  تمر مع  نزاع مس  تابعة للشركة فيالات  الشرك إحدى  نإ

ا ذلكاح. عالألربمشاركة  على  المشتركة  وة  العمليات  قدم شريك  ا  يأ،  لذكرة  مض  التابعة  الشركة  تتعلق    تهالفمخاضد  بنود 

 .كةلعمليات المشترابصة الخاية المعدات بملك
 

جي للمجموعة أن  ري الخالقانونيعتقد المستشار ا  الدولي.  ندن للتحكيمكمة للدى مح  للتحكيم  معروضةلقضايا حالي ا  ا  هذه إن  

. ومع  في النزاعالتحكيم  يجة  نتمؤكدة بصورة معقولة حول  ت  قديرات  وضعال يمكن  ف  ، وبالتاليمراحله األولى  فيالنزاع  هذا  

تعتقذلك اإل،  النتيجد  أن  إلهائ النة  دارة  التحكيم  جراءية  أحتمالن  مات  تيكون    ال مل  علها  مادي  المعلأثير  المالية  لى  ومات 

  ة. لمجموعالمجمعة ل لمكثفةالمرحلية ا
 

 معلومات القطاعات  -9
 

   ةاألساسي اتالقطاع أ( معلومات 

 يلي: ا كمال عمات االوحد إلى  استنادالية تشغي قطاعات  ثالثفي  مجموعةراض اإلدارة، تنتظم أنشطة الألغ
 

خيص االترخراج  استجددة ويلة والمتبد طاقة الال  مصادرواز  وإنتاج النفط والغيب والحفر والتطوير  التنق : الطاقة 

 المتعلقة بقطاع الطاقة؛ و  خرىألنشطة األوا

 . رة العامة والمقاوالتتجاال : لمقاوالتا

 . ذات الصلة خرىاأل ماتستثمار والخداال :   أخرى
 

الب  تقوم  ارةاإلد  نإ تقييم  الموارد وع  بشأن توزي  راتراقال  لغرض اتخاذ  منفصل  لوحدات أعمالها بشكلشغيل  ت مراقبة نتائج 

 داء.األ
 

الجدويوض معلومات  ح  التالي  التشغيل  قطاعا  ونتائجإيرادات    حولل  لفترة  ا   لدىت  ا  الستةلمجموعة   في   لمنتهيةأشهر 

 : واليالت على 2020 نيويو  30و 2021 يونيو 30
 
 

 مالي ج اإل أخرى المقاوالت   قة الطا
 

 نار كويتيدي تييكو دينار ر كويتيدينا دينار كويتي

        2021 يونيو 30

 5,191,280     - 4,622,337 568,943 القطاع  يراداتإ
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 4,213,672 254,039 4,067,291 (107,658)   نتائج القطاع للفترة
 

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

     إفصاحات أخرى  

 (25,504) (421) (13,672) (11,411) ف تمويل يتكال

مدرجة  مالية  موجودات محقق منربح غير 

 309,369 309,369     -     -  األرباح أو الخسائر خاللالعادلة من  ةبالقيم
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

     

     2020 يونيو 30

 1,788,853     - 844,607 944,246 القطاع  اتإيراد
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 (92,771) (1,144,818) 2,529,434 (1,477,387)   نتائج القطاع للفترة
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

     ت أخرى  احاإفص

 (17,442) (1,162) (1,264) (15,016) تكاليف تمويل 

 2,297     - 2,297     - لزميلة ا  الشركةنتائج في  حصة

مدرجة  مالية  ات غير محققة من موجود خسارة

 (1,085,778) (1,085,778)     -     -  أو الخسائر األرباح لالعادلة من خال بالقيمة
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 



 ابعة اتها التركوش ش.م.ك.ع.القابضة   ةاقت الطبيشركة 
 

 ة(قالمكثفة المجمعة )غير مدق ةرحليالمعلومات المالية الم حولات ضاحإي

 2021يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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 مة()تتت القطاعات معلوما -9
 

 تمة(ت)ة  اعات األساسيطمعلومات الق( أ
 

   2021 يونيو 30التشغيل لدى المجموعة كما في  اتات قطاعومطلوب وجوداتمات عن ملوول التالي معالجديوضح 

 لي: على التوا 2020  يونيو  30و 2020ديسمبر  31و
 

 جمالي إلا خرىأ المقاوالت   طاقة ال 

 تيينار كويد دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي 

       2021 يونيو 30كما في 

 26,280,280 2,687,662 6,025,735 17,566,883 القطاع  موجودات 

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

 (4,524,073) (105,486) (1,655,342) (2,763,245) اع  ت القطمطلوبا
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

     مدققة()  2020ديسمبر  31في  كما

 28,042,018 2,405,111 8,154,695 17,482,212 دات القطاع  موجو
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 5,006,965 59,286 2,328,532 2,619,147   طاعبات القمطلو
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
     

       2020 يويون  30كما في 

 30,951,037 2,121,882 11,059,553 17,769,602 ع  وجودات القطام
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 4,410,803 26,466 1,570,249 2,814,088 اع  قطلت الوبامط
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 علومات القطاع الثانوية  مب( 

عة بتنفيذ يث تقوم المجموح  ريقيااف  مالوش  وسطخارج الشرق األ(  وجال افريقيا،  وسط وشملشرق األ( ابوكويت،  لا : أ( دولة  هية وجغرافيقطاعات    3ى  إل  رة،، ألغراض اإلداوعةم المجمتنظي  مت

 الت.  قاوموال الرئيسية في قطاع الطاقةشطتها أن
 

 2020 يونيو 30  2021 يويون 30 

 الكويت 
 وسطاأل  قالشر
 فريقيامال اوش

سط األوشرق خارج ال
 ت يالكو  لمجموعا قياوشمال افري

 األوسط الشرق  
 ريقيا مال افشو

األوسط    خارج الشرق
 ع ومالمج يا افريقوشمال 

 دينار كويتي   ينار كويتي  د نار كويتي  دي ي  تويدينار ك  دينار كويتي   تي  ار كويدين كويتي  دينار  كويتي   ينارد 
          

 1,788,853     - 1,788,853     -  5,191,280     - 5,191,280     - قطاعادات الإير
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 (92,771) (1,144,818) 1,001,125 50,922  4,213,672 254,039 4,168,471 (208,838) القطاع  نتائج 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
 



 اتها التابعة كرشو ش.م.ك.ع.  ابضةالقة قالطا بيتشركة 
 

 ققة(المكثفة المجمعة )غير مد ةرحليلمالمالية ا المعلومات حولات إيضاح

 2021يونيو 30كما في وللفترة المنتهية في 
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   حدث الحق   -10
 

  ملكية المجموعة بالكامل  حصة  يازة لح  مشتري محتمل  تم تحديد  ،المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة  اريخالحقا  لت

المحدودةجليج  هشركة    في البترول واالستثمار  تابعة  وهي  لخدمات  فيها    شركة    %. 64.25بنسبة    حصة  عةالمجموتمتلك 

اإل  وافق امجلس  في  بتادارة  المنعقد    واستغالل   االستثمار  من  للتخارج  برنامج  على  2021يوليو    25  ريخجتماعه 

   .للمساهمين االقتصادية المثلى صلحالم لتحقيق متحصالت النقديةال
 

وتاريخ اعتماد    لمجمعةالمالية المرحلية المكثفة االمعلومات  للتعديل بين تاريخ    لةغير قابأخرى    جوهريةأحداث    لم تقع أي

 .المجمعة فةذه المعلومات المالية المرحلية المكث ه
 

  19 كوفيد وس تفشي فيرتأثير    -11
 

انتشاره    يلوتسجء   باعتباره وبا  (19-يدكورونا )كوف، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس  2020شهر مارس  خالل  

أنحاء في جميع  أثر.  مالعال  السريع  التفش  وقد  منطقة مجلس  يهذا  على  ا  الخل  أيض  الالتعاون  دولة  ذلك  في  بما  كويت.  يجي 

العالم خط الفيروس، بما في ذلك إغالق الحدود وإصدار إرشادات  وات الحتاتخذت الحكومات في جميع أنحاء  واء انتشار 

 الد. ء البال في جميع أنحاغالق وحظر التجوإلمليات اعد االجتماعي وفرض عللتبا
 

قتصاد الكلي في تعطيل النشاط االقتصاد، ومن  عدم التأكد من االإلى    الناتجة عنها  والتدابير الحكومية  19_كوفيدتفشي  أدى  

المعروغي أعمال  ر  على  الطويل  المدى  على  التأثير  سيكون  ما  إعدا  . المجموعةف  حلية  مرال  اليةالم  المعلوماتهذه  د  عند 

المجمعة استندت  المكثفة  وتقا،  افتراضاتها  في  المؤديراتهلمجموعة  إلى  اا  إعداد    لمتاحة شرات   المالية  المعلوماتعند 

  . المرحلية المكثفة المجمعة
 

عليه ووبناءا   و  إعداد  جموعة الماصلت  ،  والتأثيرات  التطوير  وسيناريوهات  النتائج   المستجداتاالفتراضات  من  كجزء 
لفترات  و  تشغيليةال النقدية  ال  المالية  مات والمعلالتدفقات  يكونالمستقبلية  قد  تأث  تي  جلها  ووهير  إري  تعديالت  لى  تؤدي 

 سيةات الرئيوفيما يلي االفتراض .ةالمجمع المالية لمعلوماتاجوهرية على 
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
اعتباره  المجموعةأخذت   القا  في  انخفاض  أو  مؤشرات  والتيعويمة  الجوهرية  التيقن  عدم  المخزون   على  تؤثر   امل 
تعديالت الالزمة  وإجراء ال  في بنود عقد تأجير،  الناتجة عن تغيير، خاصة  ق االستخدامح  وموجوداتوالمعدات    اتوالممتلك

 .المجمعةالمالية المرحلية المكثفة المعلومات في المبالغ المسجلة لهذه الموجودات في 
 

 الماليةوانخفاض قيمة الموجودات  توقعةلمئتمان اخسائر اال
ح استوجبت  التيقن  عاالت  لقد  تسببت  دم  كوفيدالتي  جائحة  إعا  19-بها  المجموعة  واالفتراضات دمن  المدخالت  تقييم   ة 
المتوقعة كما في  المستخدمة في تح ة  المعلومات المستقبلي. وقامت المجموعة بتحديث  2021  يونيو   30ديد خسائر االئتمان 

 وبالتالي  تها التشغيليةعة عملياالمجمو  يهاتمارس فتي  الولة  لي المتوقع بالدتج المحمعدالت نمو إجمالي النا  لة مثللصذات ا
 .ة للسنةمخصص لخسائر االئتمان المتوقع سجلت

 

 مبدأ االستمرارية   تقييم

ل الجديدة  المتغيرات  لتطور  الحالي  السيناريو  إلى  العالم  يابات فصاإلعدد    فيروس كورونا وزيادةبالنظر  أنحاء    ال ،  جميع 

قامت    .الفترات المستقبلية  في  المجموعةير تفشي المرض على أعمال  كيفية تأث   التيقن بشأن  يزال هناك قدر كبير من عدم

اال  نموذج بوضع  دارة  اإل في  األخذ  مع  المختلفة  السيناريوهات  من  فترة  لعدد  تار  12عتبار  من  ا  بهذه شهر  التصريح    يخ 

االب اال  جمعةالم  اليةلميانات  الظروف  ضوء  وجفي  الحالية  المقتصادية  المميع  حول  المتاحة  عدم  خاطر  علومات  وعوامل 

 19للقيود واللوائح الخاصة بـ كوفيد_ المقدر أثير المحتملنموذج الت ها إلىتم وضع تراضات التيتستند االف المستقبلية.  التيقن

المتوق المستوالمستويات  جا  لك،هعة من طلب  الم  نبإلى  اإلدااالستجابات  الفترة.قترحة من  مدار  يست  رة على  تأثير  قد  مر 

  المعلومات صريح بهذه  لتاريخ اوالموارد المالية كما في ت  للمجموعةة  السيول  مركزتطور، ولكن استناد ا إلى  في ال19كوفيد_

المكثفة  المالية أن  المجمعة  المرحلية  التوقعات  تظهر  م  لمجموعةا،  التشغيلي لالكافية    اردولديها  الوجود  في  ستمرار 

ك، تم إعداد هذه ونتيجة لذل.  2020ديسمبر    31كبير ولم يتغير منذ  رارية لم يتأثر إلى حد  االستم  على أساس مبدأ  ركزهاوم

 مبدأ االستمرارية.أساس   علىالمجمعة  المرحلية المكثفة المالية المعلومات
 
 

 

 

  


