










 

 

 
 
  

 
 

 

 
 

 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

 ع. ش.م.ك.بيت الطاقة القابضة شركة 
 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة  
 

 الرأي  
المجمعة   المالية  البيانات  دققنا  القابضة  لشركة  لقد  الطاقة  )يشار"(  األم )"الشركةع.  ش.م.ك.بيت  التابعة  معا    وشركاتها   إليها 

والدخل الشامل    األرباح أو الخسائروبيانات    2021ديسمبر    31بـ"المجموعة"(، والتي تتكون من بيان المركز المالي المجمع كما في  

المالية المجمعة، بما   المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ واإليضاحات حول البيانات  والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية

  .والمعلومات اإليضاحية األخرى في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة
 

ي للمجموعة كما في أن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المال ،في رأينا

للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا  للمعايير الدولية للتقارير   المجمعة  وتدفقاتها النقدية  المجمع  وعن أدائها المالي  2021ديسمبر    31

 المالية. 
 

 رأي  أساس ال
ي لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا طبق ا لتلك المعايير موضحة بمزيد من التفاصيل في تقريرنا ف

ا لميثاق األخالقيات المهنية   . ونحن مستقلون عن المجموعة"مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة"قسم   وفق 
دولي للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير األخالقيات المهنية للمحاسبين المهنيين )بما في ذلك معايير االستقاللية ال

حصلنا وإننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي    . وقد قمنا بالوفاء بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لمتطلبات الميثاق.الدولية( )"الميثاق"(

 عليها كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأي التدقيق.
 

 أمور التدقيق الرئيسية 
المجمعة   المالية  للبيانات  التي كانت األكثر أهمية في تدقيقنا  المهني، هي تلك األمور  الرئيسية، في حكمنا  التدقيق   للسنة إن أمور 

للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا حولها دون إبداء رأي منفصل حول هذه    الحالية. وتم عرض هذه األمور في سياق تدقيقنا 

  األمور. فيما يلي تفاصيل أمور التدقيق وكيفية معالجتنا لكل أمر من هذه األمور في إطار تدقيقنا له.
 

بما في "،  المجمعة  الحسابات عن تدقيق البيانات الماليةمسؤوليات مراقب  بمسؤولياتنا المبينة في تقريرنا في قسم "بالوفاء  لقد قمنا  

ذلك ما يتعلق بتلك األمور. وبالتالي، تتضمن أعمال التدقيق التي قمنا بها تنفيذ اإلجراءات المحددة بما يتوافق مع تقييمنا لمخاطر  

قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها  األخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة. إن نتائج إجراءات أعمال التدقيق التي  

 لمعالجة األمور الواردة أدناه، تطرح أساسا  يمكننا من إبداء رأي التدقيق حول البيانات المالية المجمعة.

 

 لبيع"غرض امحتفظ بها لمجموعة بيع  " كـوقياسها وتصنيفها العمليات الموقوفة  
، أعلنت المجموعة علنا  أن الشركة األم قد وقعت اتفاقية بيع وشراء لبيع كامل حصتها من حقوق الملكية البالغة  2021سبتمبر    30في  

(. تم تقييم بيع  "هجليج") هجليج للخدمات البترولية واالستثمار المحدودةشركة وهي ٪ في شركتها التابعة ومقرها السودان، 64.25

  البياناتقبل اإلدارة على أنه" محتمل بدرجة كبيرة "ومن المتوقع أن يتم االنتهاء منه في غضون عام من تاريخ    الشركة التابعة من

المجمعةالمالي الشركة  ة  يتم تصنيف عمليات  لذلك،  وفق ا  السودان.  الحكومية في جمهورية  الجهات  الحصول على موافقة  ، بشرط 

المجمع ويتم تصنيف الموجودات والمطلوبات ذات الصلة للشركة التابعة على    الخسائر  األرباح أوالتابعة كعمليات موقوفة في بيان  

في بيان   حيث يتم قياسها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا  التكاليف حتى البيع، أيهما أقل،  محتفظ بها للبيعمجموعة بيع  أنها  

 المركز المالي المجمع.
 

شركة  من توحيد النتائج والمركز المالي ل  وثمة مخاطرهي شركة تابعة جوهرية    هجليجشركة  يسي ألن  لقد اعتبرنا هذا أمر تدقيق رئ
"عمليات موقوفة" ومتطلبات  كـ  لبيع" ولغرض ا  ا محتفظ بهمجموعة بيع  "  بكونها   والقياس  بشكل غير مناسب، وأن العرض  هجليج

غير المتداولة المحتفظ بها   الموجودات: 5اإلفصاح ذات الصلة ال تتماشى مع المتطلبات ذات الصلة للمعيار الدولي للتقارير المالية  
 .لبيع والعمليات الموقوفةغرض ال
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 مراقب الحسابات المستقل تقرير 

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 أمور التدقيق الرئيسية )تتمة( 
 

 )تتمة(  لبيع"غرض ا"محتفظ بها ل وتصنيفها كـالعمليات الموقوفة 
 

 التدقيق التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، ما يلي:تضمنت إجراءات 
 

 إذا كان بتقييم ما  المعالجةقمنا  الدولية  ت  ةالمقترح  ت  المعايير  المالية،  لتوافق مع متطلبات  أو   ومطابقةلتقارير  االفتراضات 

 .اتفاقية البيع والشراءاألساسية بما في ذلك  بالمستنداتالحقائق الرئيسية 

 نا فيما إذا كانت مفاوضات المبيعات المعلقة قد استوفت الحد "المحتمل للغاية" للمعيار الدولي للتقارير عالوة على ذلك، نظر

غرض  ل  ا"محتفظ به  كـبشكل صحيح    عرضهاقد تم    هجليج  ت شركة، لتقييم ما إذا كان2021ديسمبر    31كما في    5المالية  

وتا المعاملة  حالة  استفسرنا عن  الغرض،  لهذا  أم ال.  اتفاقلبيع"  ال  يةأكدنا من  والشراء  أبرمتهاالبيع  األم    تي   للبيعالشركة 

 . هجليجلشركة المخطط له 

 " لبيع" المعترف بها في بيان المركز  لغرض االمحتفظ بها  مجموعة البيع  قمنا بتقييم أن معايير قياس الموجودات والمطلوبات

المالية    المجمعالمالي   للتقارير  المعيار الدولي  المتفق عليه وشروط  5تتماشى مع متطلبات  المقابل  ، من خالل التحقق من 

 البيعقمنا كذلك بمقارنة صافي القيمة الدفترية لمجموعة  و  .ذات الصلة  اتفاقية البيع والشراءوأحكام البيع ذات الصلة، مع  

 التفاقية البيع والشراء. يع وفق ا البحتى تكاليف مبلغ ال بالقيمة العادلة ناقصا  

   إبراء الذمة المتعلقة بالمبالغ المرتبطة للحصول على    هجليجشركة  قمنا بتعميم تعليمات تدقيق المجموعة على مدققي حسابات

ا   المجمعةالتي تم أخذها في االعتبار في البيانات المالية    هجليج  بشركة وتقييم الردود الواردة منهم. عالوة على ذلك، قمنا أيض 

 بعض أرصدة الحسابات والمعامالت الهامة.لبتنفيذ إجراءات تدقيق مباشرة 

 ا بتقييم مدى كفاية ومالءمة عرض المجموعة    قمنا بما يتماشى    المجمعةحول البيانات المالية    15في إيضاح    وإفصاحاتهاأيض 

 .5ارير المالية مع المعيار الدولي للتق
 

  المرتبط بالعمليات الموقوفة  التعديالت الناتجة من ارتفاع معدل التضخم 
اقتصاد يعاني من تعتبر التي وفي دولة السودان  التي تم تصنيفها كعمليات موقوفة في البيانات المالية المجمعة  هجليجشركة تعمل 

التضخم طبقا الدولي  ل  ارتفاع معدل  المحاسبة  التضخم"  29معيار  ارتفاع معدل  تعاني من  التي  لالقتصادات  المالية  . "التقارير 

يعاني من بعملة دولة ذات اقتصاد  عدادها  للشركة والتي تم إإدراج البيانات المالية  إعادة    يتم  ،29معيار المحاسبة الدولي  بموجب  

التاريخية الى    المالية  المعلوماتإدراج  إن إعادة  .  البيانات المالية المجمعةوفقا  لوحدة القياس المتداولة بتاريخ    ارتفاع معدل التضخم

من قبل اإلدارة.  ماألحكابعض  تطبيق  الخسائر النقدية يعتبر من األمور المعقدة ويتطلب أووتحديد األرباح  وحدة القياس المتداولة

بحيث تتوافق مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي  المجمعة  المطلوب عرضها في البيانات المالية    اإلفصاحاتإضافة الى ذلك، فإن  

من أمور المطلوبة ذات الصلة    واإلفصاحات  29تطبيق معيار المحاسبة الدولي  اعتبرنا أن  فقد  عليه،    تعتبر جوهرية. وبناء    29

 . حول البيانات المالية المجمعة 15تم عرض السياسة المحاسبية المتعلقة بارتفاع معدل التضخم في االيضاح لرئيسية. التدقيق ا
 

 ا يلي: متضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، 
 

 على متوسط   واختبار معدل التضخم بناء    بنك السودان المركزيمن قبل  قدمة  المعدالت الممؤشر أسعار المستهلك ب  طابقةم

 في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالسنة األساسية؛  الربع سنويةالتغيرات 

 المالية بالمعلومات  يتعلق  فيما  التضخم  معدل  ارتفاع  من  الناتجة  التعديالت  أ  مراجعة  األرباح  وتحديد صافي  و التاريخية 

 قة من قبل اإلدارة.  الخسائر النقدية بما في ذلك االحكام المطب

   حول البيانات المالية    15المجموعة بشأن التعديالت الناتجة من معدالت التضخم في االيضاح   إفصاحاتتقييم كفاية ومالئمة

 المجمعة. 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين
 ع. )تتمة(ش.م.ك.بيت الطاقة القابضة شركة 

 

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 2021 لسنة للمجموعةمعلومات أخرى مدرجة في التقرير السنوي 
إن اإلدارة هي المسؤولة عن هذه المعلومات األخرى. يتكون قسم "المعلومات األخرى" من المعلومات الواردة في التقرير السنوي 

المالية  2021للمجموعة لسنة   وتقرير مراقب الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير مجلس إدارة المجمعة  ، بخالف البيانات 
ماألم    الشركة تقرير  تاريخ  السنويقبل  التقرير  أقسام  باقي  على  الحصول  ونتوقع  الحسابات،  مراقب   راقب  تقرير  تاريخ  بعد 

 الحسابات.
 

 نعبر عن أي نتيجة تدقيق حولها.    وال ولنال يغطي المعلومات األخرى المجمعة إن رأينا حول البيانات المالية 
 

، فإن مسؤوليتنا هي االطالع على المعلومات األخرى المبينة أعاله وتحديد ما إذا كانت  المجمعة  يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية   فيما
أو حسبما وصل إليه علمنا أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها. المجمعة  متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية    غير

ت األخرى، استنادا  إلى األعمال التي قمنا بها على المعلومات األخرى وإذا ما توصلنا إلى وجود أي أخطاء مادية في هذه المعلوما
والتي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، فإنه يتعين علينا إدراج تلك الوقائع في تقريرنا. ليس لدينا ما يستوجب  

   إدراجه في تقريرنا فيما يتعلق بهذا الشأن.
 

 الحوكمة عن البيانات المالية المجمعة  مسؤوليات اإلدارة والمسؤولين عن
المالية   للتقارير  الدولية  للمعايير  المجمعة بصورة عادلة وفقا   المالية  البيانات  إعداد وعرض هذه  المسؤولة عن  اإلدارة هي  إن 

خالية من األخطاء    وعن أدوات الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية مجمعةالمطبقة في دولة الكويت  
 المادية سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

 

عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية  
ية وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تعتزم مع اإلفصاح، متى كان ذلك مناسبا ، عن األمور المتعلقة بأساس مبدأ االستمرار

 اإلدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توفر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا اإلجراء. 
 

 للمجموعة.  المجمعة المالية البياناتن عن الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد ويتحمل المسؤول
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة 
البيانات المالية المجمعة ككل خالية من األخطاء المادية سواء كانت ناتجة عن الغش  إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن  

أو الخطأ، وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد إال أنه  
ا باكتشاف األخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ ال يضمن أن عملية التدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية سوف تن  تهي دائم 

األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو مجمعة على القرارات 
 االقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة.

 

ا مهنية  وحافظنا على الحيطة المهنية خالل أعمال التدقيق. كما قمنا   كجزء من التدقيق وفقا  لمعايير التدقيق الدولية، اتخذنا أحكام 
 بما يلي:  

 

  وتنفيذ الخطأ ووضع  أو  الغش  عن  ناتجة  كانت  سواء  المجمعة  المالية  البيانات  في  المادية  األخطاء  مخاطر  وتقييم  تحديد 
قيق المالئمة لتلك المخاطر، وكذلك الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.  إجراءات التد

الناتج عن الخطأ؛ حيث إن الغش قد  إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق مخاطر عدم اكتشاف ذلك 
 يل أو تجاوز الرقابة الداخلية. يتضمن التواطؤ أو التزوير أو اإلهمال المتعمد أو التضل

  

  فهم أدوات الرقابة الداخلية ذات الصلة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن ليس لغرض إبداء
 الرأي حول فعالية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة. 

 

 يرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة المقدمة من قبل  تقييم مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقد
 اإلدارة. 

 

  التوصل إلى مدى مالئمة استخدام اإلدارة ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استنادا  إلى أدلة التدقيق التي حصلنا

ن أن يثير شك ا جوهريا  حول قدرة عليها، بتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق باألحداث أو الظروف والذي يمك

المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود عدم تأكد مادي، يجب علينا أن 

نأخذ بعين االعتبار، في تقرير مراقب الحسابات، اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية المجمعة أو تعديل رأينا في حالة  

عدم مالئمة اإلفصاحات. تستند نتائج تدقيقنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير مراقب الحسابات. على 

مبدأ   أساس  على  أعمالها  متابعة  عن  المجموعة  توقف  في  المستقبلية  الظروف  أو  األحداث  تتسبب  قد  ذلك،  من  الرغم 

 االستمرارية.
 

 لمالية المجمعة وهيكلها والبيانات المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم ما إذا كانت  تقييم العرض الشامل للبيانات ا

 البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعامالت األساسية واألحداث ذات الصلة بأسلوب يحقق العرض العادل. 
 

   الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي

للمجموعة  وتنفيذها  التدقيق  عملية  على  واإلشراف  التوجيهات  إبداء  ونحن مسؤولون عن  المجمعة.  المالية  البيانات  حول 

 عن رأي التدقيق. فقط ونتحمل المسؤولية 
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 )تتمة( مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة
إننا نتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط ألعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة 

 بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في أدوات الرقابة الداخلية التي يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق. 
 

ا   ا المسؤولين عن الحوكمة ببيان يفيد بالتزامنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة فيما يختص باالستقاللية، ونبلغهم أيض  نزود أيض 

بكافة العالقات واألمور األخرى التي نرى بصورة معقولة أنها من المحتمل أن تؤثر على استقالليتنا باإلضافة إلى اإلجراءات  

 ادر التهديد والتدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسبا .   المتخذة الستبعاد مص
 

ومن خالل األمور التي يتم إبالغ المسؤولين عن الحوكمة بها، نحدد تلك األمور التي تشكل األمور األكثر أهمية في تدقيق البيانات  

األمور في تقرير مراقب الحسابات الخاص بنا المالية للسنة الحالية، ولذلك تعتبر هي أمور التدقيق الرئيسية. إننا نفصح عن هذه  

ما لم يمنع القانون أو اللوائح اإلفصاح العلني عن هذه األمور أو، في أحوال نادرة جدا ، عندما نتوصل إلى أن أمرا ما يجب عدم 

 جاوز المكاسب العامة له.اإلفصاح عنه في تقريرنا ألنه من المتوقع بشكل معقول أن النتائج العكسية المترتبة على هذا اإلفصاح تت
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 تقرير مراقب الحسابات المستقل 

 إلى حضرات السادة المساهمين

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

 )تتمة( تقرير حول تدقيق البيانات المالية المجمعة 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرى 

تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة   األم  الشركة  أنفي رأينا أيضا   

فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في هذه الدفاتر. وأننا قد حصلنا على كافة المعلومات  األم  الشركة  

التي يتطلبها   المعلومات  المجمعة تتضمن جميع  المالية  البيانات  أن  التدقيق، كما  التي رأيناها ضرورية ألغراض  واإليضاحات 

، وعقد التأسيس والنظام األساسي  والتعديالت الالحقة لها  والئحته التنفيذيةلتعديالت الالحقة له  وا  2016لسنة    1قانون الشركات رقم  

، وأنه قد أجري الجرد وفقا  لألصول المرعية. حسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا لم تقع مخالفات لقانون الشركات رقم األم للشركة

 ،األم  للشركة، أو لعقد التأسيس وللنظام األساسي  والتعديالت الالحقة لها  فيذيةوالئحته التنوالتعديالت الالحقة له    2016لسنة    1

 أو مركزها المالي.األم على وجه قد يكون له تأثيرا  ماديا  على نشاط الشركة  2021ديسمبر  31 خالل السنة المنتهية في
 

فيما يتعلق بهيئة أسواق المال   2010لسنة  7القانون رقم نبين أيضا  أنه خالل تدقيقنا، لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات ألحكام 

أو    األم  على وجه قد يكون له تأثيرا  ماديا  على نشاط الشركة  2021ديسمبر    31والتعليمات المتعلقة به خالل السنة المنتهية في  

 مركزها المالي.
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