










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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
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REPORT ON REVIEW OF INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL
INFORMATION TO THE BOARD OF DIRECTORS OF THE ENERGY HOUSE
HOLDING COMPANY K.S.C.P.

Introduction
We have reviewed the accompanying interim condensed consolidated statement of financial
position of The Energy House Holding Company K.S.C.P. (“the Parent Company”) and its
subsidiaries (collectively, the “Group”) as at 30 June 2021, and the related interim condensed
consolidated statement of profit or loss and the interim condensed consolidated statement of
comprehensive income for the three-month and six-month periods then ended, and the interim
condensed consolidated statement of changes in equity and the interim condensed consolidated
statement of cashflows for the six-month period then ended. Management is responsible for the
preparation and presentation of this interim condensed consolidated financial information in
accordance with International Accounting Standard 34, Interim Financial Reporting (“IAS 34”).
Our responsibility is to express a conclusion on this interim condensed consolidated financial
information based on our review.

Scope of Review
We conducted our review in accordance with International Standard on Review Engagements
2410, “Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the
Entity”. A review of interim condensed consolidated financial information consists of making
inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying
analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit
conducted in accordance with International Standards on Auditing and consequently, does not
enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be
identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Emphasis of Matters
We draw attention to Note 8 to the interim condensed consolidated financial information, which
describes that a subsidiary of the Parent Company has an ongoing dispute with their joint
operations partner for breach of the terms and conditions of the profit-sharing agreement and
ownership of the equipment involved in the joint operations. The case is presently under
arbitration with the London Court of International Arbitration (LCIA). The outcome of the
arbitration cannot be ascertained with reasonable certainty. Our conclusion is not modified in
respect of this matter.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the
accompanying interim condensed consolidated financial information is not prepared, in all
material respects, in accordance with IAS 34.
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REPORT ON REVIEW OF INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL
INFORMATION TO THE BOARD OF DIRECTORS OF THE ENERGY HOUSE HOLDING
COMPANY K.S.C.P. (continued)

Report on review of Other Legal and Regulatory Requirements
Furthermore, based on our review, the interim condensed consolidated financial information is in
agreement with the books of account of the Parent Company. We further report that, to the best
of our knowledge and belief, we have not become aware of any violations of the Companies Law
No. 1 of 2016, as amended, and its executive regulations, as amended, or of the Parent Company's
Memorandum of Incorporation and Articles of Association, during the six-month period ended
30 June 2021 that might have had a material effect on the business of the Parent Company or on
its financial position.

We further report that, during the course of our review, to the best of our knowledge and belief,
we have not become aware of any material violations of the provisions of Law No 7 of 2010
concerning the Capital Markets Authority and its related regulations during the six-month period
ended 30 June 2021 that might have had a material effect on the business of the Parent Company
or on its financial position.
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