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املتوافقةاملوثوقةالشركاتومنالطاقةمجالفياالستثمارمجالفيرائدةشركةنصبحأنفيرؤيتناتتمثل
.الطاقةقطاعفياإلسالميةالشريعةمع

لديهاةالطاققطاعفيإستثماراتوتطويروإدارةمتلكفيوالعامليةاإلقليميةخبرتنامناإلستفادةهيمهمتنا
.مساهميناإهتماملتعزيزاألمثلوالنموالقيمة،خلقعلىالقدرة

تلبيةخاللمناقتصاديةقيمةخلقعلىتنطويوالتي،القيممنواضحةمبجموعةااللتزامهيقيمنا
والطريقةالعملوطموحاتالتشغيليةمبادئناتدفعأنشأنهامنالتيالتحدياتومواجهةاملجتمعاحتياجات

.االقتصاديالنجاحلتحقيقبهانعمللتيا

الكويتبورصةفيمدرجةمساهمةكويتيةشركةهي"(الشركة"أو"الطاقةبيت)".ع.ك.م.شالقابضةالطاقةبيتشركة
لوكةمم)القابضةالتنمويةاملشروعاتشركة.الطاقةقطاعفياحلجماملتوسطةالكياناتفياالستثماراتمجالفيمتخصصة

٪95.77بنسبةملكيةحصةمتلكحيث2012أغسطسفياستحواذهابحكماألمالشركةهي(الكويتيالتمويللبيتبالكامل
.النموسريعواالستراتيجياملهمالطاقةقطاعفياملشروعاتشركةأهدافتقودالطاقةبيت.الشركةفي

لألوراقالكويتسوقفياملدرجةالرائدةاإلسالميةالبنوكأحد،(KFH)الكويتيالتمويلبيت،الرئيسيةاألمالشركةتعتبر
فاتالتحالعلىوحافظتالبالدتنميةفيساهمتمتنوعةباستثماراتاملنطقةفياملاليةاملؤسساتأكبرمنواحدة،املالية

.والدوليةاإلقليمية

لقابضةااإلستثماراتفيكمستثمرنشطًادورًاوتلعب،اإلسالميةالشريعةمعمتوافقةقابضةإستثماريةشركةهيالطاقةبيت
لخالومنمخططةماليةوأهدافمحددجغرافينطاقذاتواضحةاستثماريةبفلسفةالشركةتلتزم.األجلوالطويلةاملتوسطة

والفرصالتآزرمنقدرأقصىلتحقيقاإلستثماريةمحفظتهاوتطويرتسخيرالشركةتواصلبوضوح،احملددةإستراتيجيتها
متكنتحيثاملنطقةفيالطاقةفياالستثمارمجالفيالرائدةالشركةلتصبحاملستمرةجهودهامنكجزءقدراتهالتعزيز

مناطقفيالعملياتانتشارمعاخلدماتقطاعفيالطاقةشركاتمنعددفيمسيطرةحصةعلىاحلصولمنالشركة
.مختلفة

,,





بسم اهلل الرحمن الرحيم

أجمعني،،وصحبهآلهوعلىاملرسلنيأشرفعلىوالسالموالصالةالعاملنيربهللاحلمد

املوقرين،،القابضةالطاقةبيتشركةمساهمي/السادة

دارةاإلمجلسأعضاءزمالئيعنوباإلنابةنفسيعنباألصالةويسعدنيالكرمي،حضوركمعلىونشكركمبكمنرحبأننودبداية
–عامةكويتيةمساهمةشركة–القابضةالطاقةبيتلشركة2021لعامالسنويالتقريراملوقرةالعموميةاجلمعيةإلىأقدمأن

.التاريخذلكفياملنتهيةللسنةاملاليالشركةأداءوكذلكالسنة،خاللالرئيسيةالتطوراتفيهنستعرضوالذي

تزالوالكانتلهااالقتصاديةالسلبيةالتداعياتأنإال2021عامفي19كوفيدجائحةمناجلزئيالتعافيمنالرغمعلى
لسلبيةاواملخاطراليقنيعدممنعاليةبدرجةتتسمالعامليةاملستقبليةالنظرةتزالوالالعاممناألولالنصففيخاصةمستمرة

.سياسيةوأخرىاقتصاديةحتدياتظلفي

شركتهايفاملجموعةواجهتهمالنابالنسبةواالقتصاديةالسياسيةواملستجداتالتحدياتتلكأبرزمنكانسبقماإلىباإلضافة
الدوالرأماماحملليةالعملةبتعومي2021عاممناألولالربعفيالسودانيةاحلكومةقرارأدىحيثالسودانجمهوريةفيالتابعة

التوترتفاقمأدىكمااألسعار،فيكبيرارتفاعإلىأدىممامسبوقةغيرمستوياتإلىمعهوصلجامحتضخمحدوثإلى
فيائدةالرالشركاتبباقيأسوةذلكواجهناأنناإالهناك،االقتصاديةالسلبيةاآلثارحدةزيادةإلىهناكاحلكمبتغيرالسياسي

منوعةاملوضاألهدافومتابعةتطبيقاستمراريةمعمرنةإستراتيجيةاملجموعةتبنتتعالىاهللمنوبفضلوالغازالنفطقطاع
.واقتصاديةسياسيةومستجداتحتدياتعدةمواجهةمعالسريعوالتكيفالصعابتطويعمنمكنهامماالشركةإدارةقبل

أهدافهاأهمتنفيذعلىبالعملوذلكاملجموعةوشركاتاألمللشركةاإلداريةالهيكلةإعادةإلىالشركةإدارةوتسعىهذا
ائداتعواستغاللاحلادةواالقتصاديةالسياسيةالتقلباتذاتاملخاطرعاليةالدولفياالستثماراتمنبالتخارجاإلستراتيجية

تقومحيثالشركةملساهميمضافةقيمةمتثلأنشأنهامنوالتياملدرةالنقديةالعوائدذاتالكياناتفياالستثمارفيالتخارج
دىإحلصالحفيهاحصتناكاملببيعالسودانجمهوريةفيالتابعةالشركةفيحصتهاكاملمنالتخارجمبحاولةحاليااملجموعة
التخارجإجراءاتأمدمدفيكبيربشكلساهمتقدالسودانجمهوريةفياألخيرةالسياسيةاألحداثأنإالالسودانيةالشركات
الفرصباستغاللللمساهمنياملمكنةالعوائدأقصىحتقيقنحوجهودهااملجموعةركزتكما،للمشترياألسهمملكيةوحتويل
.والتقلباتاألزماتتلكظلفياملتاحة

هاوشركاتالطاقةبيتشركةفيالعاملنيجلميعالتقديروعظيمالشكرخالصعناإلدارةمجلسبإسمأعربأنأوداخلتام،وفي
التيبيرةالكواملسؤوليةالغاليةالثقةتلكأولوناالذيناألفاضلوللمساهمنيالشركة،مكانةلتعزيزاملتواصلةجهودهمعلىالتابعة

.واستراتيجياتهاوتطلعاتهاالشركةأهدافلتحقيقاجلهودأقصىبذلعلىحتفزناوالتيبها،نعتز



املجمعةاملاليةالبياناتأظهرتفقدكبير،بشكل2021املنصرمالعامخاللللمجموعةاملالياألداءحتسنسبقماجميعرغم
خسائربصافيمقارنةللسهمربحفلس2.04أوكويتيدينارمليون2.569إلىليصل٪246بنسبةاملجمعةاألرباحصافيارتفاع
.2020فيالسهمخسارةفلس2.52أوكويتيدينارمليون1.761مببلغ

٪319ةبنسباحلاليالعامخاللاملستمرةغيرالعملياتربحارتفاعإلىاألرباحصافيفياالرتفاعلهذاالرئيسيالسببويعود
السنةخاللكويتيدينارألف693مببلغربحمقابلكويتيدينارمليون2.906مببلغالعملياتهذهعناحلاليالعامربحبلغحيث

بعدةاحملليالعملةمقابلالدوالرصرفبسعرتقييمهابعدالسودانبجمهوريةالتابعةالشركةإيراداتالرتفاعوذلك2020املقارنة
.الدوالرمقابلاحملليةالعملةتعوميالسودانيةاحلكومةقرار

273احلاليالعامخسارةبلغتحيثالسابقبالعاممقارنة٪89بنسبة2021العامخاللاملستمرةالعملياتخسارةانخفضت

بيانعلىاحململةاملخصصاتالنخفاضوذلك2020عامفيكويتيدينارمليون2.46تبلغبخسارةمقارنةفقطكويتيدينارألف
ئرواخلسااألرباحخاللمنللموجوداتالعادلةالقيمةفيالتغيرمناحملققةاألرباحوارتفاعكويتيدينارمليون1.5مببلغالدخل
.كويتيدينارألف898.6ومببلغ٪119.5بنسبة

بخسائرمتأثرة2021العامخالل٪5بنسبةانخفضتقداألمالشركةملساهمياملتاحةامللكيةحقوقأنإالسبق،مماالرغمعلى
ةجمهوريفيالتابعةالشركةأساسيبشكلتخصوالتيكويتيدينارمليون2.943والبالغةاألجنبيةبالعملةاملاليةالبياناتترجمة

.السودان

فيكويتيدينارمليون28.04مببلغمقارنة2021ديسمبر31فيكماكويتيدينارمليون26.8املجموعةموجوداتإجماليبلغت
الشركةاستثمارفىاالنخفاضالىأساساًاالنخفاضسببويرجع.٪4.4بنسبةكويتيدينارمليون1.24قدرهبإنخفاض2020
.األجنبيةبالعملةاملاليةالبياناتترجمةبخسائراالعترافبعدالسودانجمهوريةفيالتابعة

مببلغمقارنة،2021ديسمبر31فيكماكويتيدينارمليون20.01األمالشركةملساهمياملتاحةاملساهمنيحقوقإجمالىبلغت
.٪5بنسبةكويتيدينارمليون1.12قدرهبانخفاض2020فيكويتيدينارمليون21.13

.2020فيكويتيدينارمليون5مببلغمقارنة2021ديسمبر31فيكماكويتىدينارمليون5.4املجموعةالتزاماتإجمالىبلغت

فيكويتيدينارمليون1.9مببلغمقارنة2021ديسمبر31فيكماكويتيدينارمليون1.39املسيطرةغيراجلهاتحقوقبلغت
.٪26.8قدرهبانخفاض2020

ركةوالش(القابضةالتنمويةاملشروعاتشركة)الرئيسىاملساهممعاملعامالتفيالصلةذاتاالطرافمعاملعامالتأبرزتتمثل
.والزميلةالتابعةالشركاتمعاملعامالتوكذلك(الكويتيالتمويلبيت)للمجموعةاألم



االلتزامبيان

احملاسبةمعاييرمجلسعنالصادرة(IFRS)املاليةللتقاريرالدوليةاملعاييرملتطلباتوفقااملجمعةاملاليةالبياناتإعدادمت▪
لشركاتاقانونومتطلباتله،التابعةاملاليةللتقاريرالدوليةاملعاييرتفسيرجلنةعنالصادرةوالتفسيرات،(IASB)الدولية

.التنفيذيةوالئحته2016لسنة1رقم

املاليةاتواملوجودالعقاريةلالسثماراتالعادلةبالقيمةاملعدلةالتاريخيةالتكلفةملبدأوفقاًاملجمعةاملاليةالبياناتإعدادمت▪
.الدخلبيانخاللمنالعادلةبالقيمةواالستثماراتاآلخرالشاملالدخلخاللمن

EYمكتبقبلمنللشركةاملجمعةاملاليةالبياناتتدقيقمت▪ بتاريختقريرهأصدروالذي(والعصيميالعيبان)الكويت-
:اآلتيعلىنصوالذي2022مارس29

فيكماللمجموعةاملجمعاملالياملركزعناملادية،النواحيجميعفيعادلة،بصورةتعبراملجمعةاملاليةالبياناتإن▪
لدوليةاللمعاييروفقاًالتاريخبذلكاملنتهيةللسنةاملجمعةالنقديةوتدفقاتهااملجمعاملاليأدائهاوعن،2021ديسمبر31

.(IFRS)املاليةللتقارير

الالحقةوتعديالته2016لسنة1رقمالشركاتقانونعليهانصالتىاملعلوماتتتضمناملجمعةاملاليةالبياناتإن▪
فيواردهومامعمتفقةاالدارةمجلستقريرفيالواردةاملاليةاملعلوماتوإنفيهااثباتهوجوبعلىالتنفيذيةوالئحته
الالحقةوتعديالته2019لسنة1رقمالشركاتلقانونمخالفاتايةعلمهإلىيردلموإنهللشركة،احملاسبيةالدفاتر
ماكاملجمعاملاليمركزهافيأوالشركةنشاطعلىمادياًيؤثروجهعلىللشركةاألساسيالنظامأوالتنفيذيةوالئحته

.2021ديسمبر31في





2021مارس 22: التاريخ 

احملترمنيمساهمي شركة بيت الطاقة القابضة / السادة
شركة مساهمة كويتية عامة

حتية طيبة، وبعد،،،

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية/ املوضوع

أنشطةأنبتقرالهيئةفإنالشرعي،املراقبتقريرعلىوبناءًالقابضة،الطاقةبيتلشركةاملاليةالبياناتعلىالهيئةاطالعبعد
.اإلسالميةالشرعيةألحكامموافقة2021ديسمبر31تاريخفياملنتهيةاملاليةالسنةخاللالشركةوأعمال

التوقيعأعضاء الهيئة

سيد محمد سيد عبدالرزاق الطبطبائي/ د.أ

عصام الغريب/د

مبارك جزاء احلربي/د.أ





ثقةدعمثمومناملجمعاملاليمركزهاعرضفيالشركةومصداقيةنزاهةعلىالتأكيدهوالتقريرهذامنالرئيسيالهدف
ونزاهةةسالممنللتأكدآلياتبوضعتدقيقكلجنةدورناويأتياملالية،وبياناتهاالشركةمناملقدمةاملعلوماتفياملستثمرين
اخلارجياحلساباتمراقبونزاهةاستقالليةمنوالتأكددوريبشكلعليهاواملراجعةواإلشرافاملاليةوالبياناتاملعلومات

.بالشركةاملطبقةالداخليةالرقابةأنظمةفاعليةمنالتأكدعنفضالً

وتعينيالداخليةوالرقابةالداخليواملدققاخلارجياملدققمنكالًأداءمبتابعةالرئيسياللجنةهدفينصبالصدد،هذاوفي
.احلوكمةإطارمعمتاشياًاملجالهذافياالختصاصموظفيأواملتخصصةاملكاتبمنكل

:من السادة2021ديسمبر 31تتألف جلنة التدقيق خالل السنة املالية املنتهية في 

والبنود التي ، حيث اشتملت أهم إجنازت اللجنة 2021ديسمبر 31قامت جلنة التدقيق بعقد ستة اجتماعات خالل العام املنتهي في 
:متت مناقشتها على األمور التالية

.املطبقةالداخليةالرقابةأنظمةكفاءةومدىالشركةعنالصادرةاملاليةالتقاريرونزاهةسالمةضمان•
.اإلدارةمجلسعلىعرضهاقبلوالسنويةسنويةالربعاملرحليةاملاليةالبياناتمراجعة•
.استقالليتهممنللتأكدوالداخلينياخلارجينياحلساباتمراقبيمعخاصةدوريةاجتماعاتعقد•
.متابعتهاوعمليةالتصحيحيةاإلجراءاتمنوالتأكدالداخليالتدقيقتقاريرومالحظاتلنتائجالدوريةاملراجعة•
املُتخذةاالجراءاتومتابعة(وجدتإن)والداخلينياخلارجينياحلساباتمراقبيتقاريرفيواردةمالحظاتأيةدراسة•

.لتصويبهااإلدارةقبلمن

صفة العضوية في اللجنةصفة العضوية في املجلساالسمم

رئيس اللجنةعضو مستقلالكليبعبداهللياسر/الدكتور1
عضو اللجنةعضو غير تنفيذيالبرجسسعودعبدالرحمن/السيد2

صفة العضوية في اللجنةصفة العضوية في املجلساالسمم

رئيس اللجنةعضو مستقلالكليبعبداهللياسر/الدكتور1
عضو اللجنةعضو غير تنفيذيالبرجسسعودعبدالرحمن/السيد2



:إن أبرز التوصيات التي قدمتها جلنة تدقيق شركة بيت الطاقة إلى مجلس اإلدارة كانت كما يلي

أهم التوصياتاالجتماع

01/2021
2021مارس 21

.2020ديسمبر31فياملنتهيةللسنةاملجمعةاملاليةالبياناتبإعتمادالتوصية✓
اجتماعفيالقائهواملزمع2020ديسمبر31فياملنتهيةللسنةالتدقيقجلنةتقريرعلىاإلطالع✓

.للشركةالعموميةاجلمعية
.2020للعامالداخليالتدقيقتقاريرمناقشة✓
.املخاطرإلدارةالداخليالتدقيقتقريرمناقشة✓
.بالشركةالداخليةالرقابةأنظمةوتقييممراجعةتقريرمناقشة✓
.2020للعامالداخليالتدقيقمكتبتقييم✓
31فياملنتهيللعامالشرعيواملراقبللشركةاخلارجياملدققتعينيإعادةأوبتعينيالتوصية✓

.2021ديسمبر
العامخاللالتنفيذيةاإلدارةإلىالتدقيقجلنةمنالصادرةوالتكاليفاملهامجدولعلىاإلطالع✓

2020.
.التدقيقجلنةاجتماعفيالداخليواملدققاخلارجياملدققمنكلحضورمت✓

02/2021
.2021مارس31فياملنتهيةاألولللربعاملرحليةاملاليةالبياناتباعتمادالتوصية✓2021مايو 10

03/2021
التدقيقجلنةرئيسوتسميةإختيار✓2021مايو 20

04/2021
.2021يونيو30فياملنتهيةاألولللربعاملرحليةاملاليةالبياناتباعتمادالتوصية✓2020أغسطس 12

05/2021
2021سبتمبر 13

.وللشركةاألصولإدارةعنالداخليالتدقيقتقريرمناقشة✓
العامخاللالتنفيذيةاإلدارةإلىالتدقيقجلنةمنالصادرةوالتكاليفاملهامجدولعلىاإلطالع✓

2021.

06/2021
2021نوفمبر 09

.2021سبتمبر30فياملنتهيالثالثللربعاملرحليةاملاليةالبياناتبإعتمادالتوصية✓
.2021لعاماملاليةاإلدارةعنالداخليالتدقيقتقريرمناقشة✓
.القابضةالطاقةبيتلشركةالداخلياملدققأعمالجودةلتقييمPWCمكتببإعتمادالتوصية✓
العامخاللالتنفيذيةاإلدارةإلىالتدقيقجلنةمنالصادرةوالتكاليفاملهامجدولعلىاإلطالع✓

2021.



التدقيقمكاتبتقاريرعلىواإلطالع2021ديسمبر31فياملنتهيةاملاليةالسنةخاللالتدقيقجلنةاجتماعاتخاللمن
لديهايتوافرالشركةبأناللجنةترىالداخلي،التدقيقمكتبأداءجودةتقييمومراجعةالداخليةوالرقابةواخلارجيالداخلي

األطرافقبلمناملعدةالتقاريرخاللمن2021ديسمبر31فياملنتهيةالسنةخالليستدلولمفعالة،داخليةرقابةأنظمة
.بالشركةاملطبقةالداخليةالرقابةأنظمةعلىجوهريةمالحظاتأوقصورأيةوجودعلىاملستقلةاخلارجية





❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖



جميعفياحلوكمةوممارساتمعاييربأفضلالتزامهالضماناحلوكمةمتطلباتإلطاراملستمرالتطويرعلىالقابضةالطاقةبيتشركةتعمل
الشركاتحوكمةوقواعدقواننيتشريعمنذبالشركةاحلوكمةثقافةوتسريالداخلية،واإلجراءاتالسياساتمنمجموعةخاللمنعملياتها

شركةالمصالحبنيوتوازنحمايةأفضلحتقيقأجلمنالسليمةاحلوكمةوممارساتمببادئمناإمياناًوذلكالقواعدلتلكاألمثلالتطبيقإلى
.العملوأداءبكفاءةاملستثمرينثقةلتعزيزومساهميها

لها،ألعماقيمةتضيفالسليمةالشركاتحوكمةبأنمنهمإمياناالشركاتحوكمةومباديءبقيمالتنفيذيةاإلدارةوفريقاإلدارةمجلسيلتزم
اداعتمخاللمنومسئوليتهاواجباتهاوتأديةاحلوكمةثقافةتعزيزعلىالقابضةالطاقةبيتشركةوحترصهذااملصالح،أصحابثقةوتعزز

مندرتصالتيوتعديالتهاالقراراتكافةمبتابعةدوريبشكلالشركةإدارةتقومكمااحلوكمة،عمليةأساستشكلالتيواملمارساتاملعايير
حواإلفصاالتعامالتجميعفيواألخالقيةاملهنيةاملعاييراتباعمنذلكعلىيترتبوماالفعالة،واإلدارةالرقابةلتحقيقالرقابيةاجلهات

أداءفياملصالحوأصحابالعالقةذاتاألطرافوكافةاملساهمنيثقةيعززممااملالئم،الوقتوفيدقيقبشكلاملعلوماتعنوالشفافية
.الشركة

متطلباتمتضمنا2021ًديسمبر31فياملنتهيةاملاليةالسنةعنالقابضةالطاقةبيتلشركةاحلوكمةوآلياتتطبيقاتعنملخصيليوفيما
وتعديالته2010لسنةاملالأسواقهيئةلقانوناملعدلةالتنفيذيةالالئحةمنعشراخلامسبالكتابالواردةالشركاتحوكمةقواعدوإجراءات

.بهاالتقيدومدىالالحقة



العامةاجلمعيةتنتخبهمأعضاءخمسةمنمؤلفإدارةمجلسالشركةإدارةيتولىفإنهللشركةاألساسيالنظاممن(13)رقماملادةلنصوفقاً 
فيدارةاإلمجلسعنواملنبثقةالالزمةاللجانلتشكيلاألعضاءمنالكافيالعددميثلمبااملتخصصةواملؤهالتاخلبراتميتلكونممنللشركة

السادةماءبأسبيانيليوفيماالشركة،نشاطوطبيعةحجممعيتناسبتنظيميبهيكلالشركةإدارةمجلسيتمتعحيثاحلوكمةمتطلباتإطار
:التعينيأواالنتخابوتاريخالعلميواملؤهلالعضوتصنيفتوضيحمعومنصبهماإلدارةمجلسأعضاء

التعيني/ تاريخ االنتخاباملؤهل العلمي واخلبرة العمليةالعضوتصنيفاالسم

أحمد عيسى السميط / السيد
رئيس مجلس اإلدارة

الياً حيشغل-الكويتجامعة-السياسيةوالعلوماالقتصادفيالبكالوريوسشهادةغير تنفيذي
رةخبالعضوميتلكالكويتي،التمويلبيتفي-الكويتخزانةعاممديرمنصب

بيتفيقياديةمهامعدةمسيرتهخاللتولىإذعاما20ًتفوقواسعةمصرفية
اجلمعيةمنهامتعددةشركاتإداراتمجالسعضويةشغلكذلك.الكويتيالتمويل
.السيولةبيتوشركةاملاليةلألسواقالكويتية

2019أبريل 3

عبداهلل خلف أبوحديده/ السيد
نائب رئيس مجلس اإلدارة

لككذوحاصلالكويتجامعة-املاليةواملؤسساتالتمويلفيالبكالوريوسشهادةغير تنفيذي
البنوكمجالفيبالعملعاما15ًمنأكثر،(CFA)املعتمداملالياحملللشهادةعلى

ةامللكيشركاتفيوذلكاملاليةاالستشاراتوخدماتاألصولوإدارةواالستثمار
يالعاملاالستثماربيتشركةالوطني،الكويتبنكومنهاواالستثماريةاخلاصة

إدارة-رئيسنائبمنصبحالياً ويشغل.الشركاتمنوغيرهاالغامنوصناعات
يشغلكمالالستثماركابيتالبيتكبشركةاملباشرواالستثماراخلاصةامللكية

مجموعةوشركةالقابضةالتنمويةاملشروعاتشركةمنكلإدارةمجلسعضوية
.الكويتياملديروشركة،العامليةاملتكاملةالكمبيوترأنظمة

2019أبريل 3

يوسف خالد القبندي/ السيد
عضو مجلس اإلدارة

عاماً 30أمضى.الكويتجامعة-الصناعيةاإلدارةعلومفيالبكالوريوسشهادةغير تنفيذي
غليش.الكويتيةالبترولمؤسسةفيعليامناصبوشغلالنفطقطاعفيبالعمل
البترولخلدماتهجليجشركةمثلمتعددةشركاتإداراتمجالسعضوية

كويتوشركةوالغازالنفطخلدماتالسعوديةمكامنوشركةاحملدودةواالستثمار
.العامليةالكويتيةالبترولشركةفياللجانوبعضإنيرجي

2019أبريل 3

عبدالرحمن سعود البرجس/ السيد
عضو مجلس اإلدارة

برةبخالعضويتمتع-الكويتجامعة-الكمبيوترهندسةفيالبكالوريوسشهادةغير تنفيذي
احملللشهادةعلىوحاصلاملصرفيوالقطاعاخلاصالقطاعفيعاماً 15تتجاوز
العقارياالستثمارإدارةفيرئيسنائبمنصبحالياًيشغل،(CFA)املعتمداملالي

شركاتإداراتمجالسعضويةشغلكما.لالستثماركابيتالبيتكشركةفي
.الكويتياملديروشركةالعقاريةبيتكشركةمنهامتعددة

2019أبريل 3

بداهلل الكليب  ياسر ع/ رالدكتو
عضو مجلس اإلدارة

ماجستيرعلىوحاصلالكويتجامعة-والبنوكالتمويلفيالبكالوريوسشهادةعضو مستقل
اًحالييعمل.األمريكيةاملتحدةالوالياتمنمتويل-اإلداريةالعلومفيودكتوراه

فيعاما25ًالـتتجاوزبخبرةويتمتعالكويت،جامعةاإلداريةالعلومبكليةدكتور
القطاعفياملناصبمنالعديدالعضوشغل.واملاليةواإلدارةاإلقتصادمجاالت
العلومبكليةعديدةجلانفيعضوياتويشغلالكويتجامعةوكذلكاخلاص
.اإلدارية

2019أبريل 3

.شمسعنيجامعة-واالجنليزيةاألملانيةاللغةفيوترجمةلغاتبكالوريوسأمني سر املجلسأميرة جنيب القرش/ السيدة 
.بالشركةاإلداريةوالشؤونالبشريةاملواردمديرمنصبحالياًتشغل

2019أبريل 3

أمني سر املجلسعيسى حسن الكندري/ السيد 
ةباإلضافالقابضةالطاقةبيتشركةفياألصولإدارةمديرمنصبحالياًيشغل

وإجتازوالبنوكاإلستثمارقطاعفيعام14إلىخبرتهمتتدكماالسرأمانةإلى
.CFAشهادةمنالثانياملستوى

2021يناير 28



التعيني/ تاريخ االنتخاباملؤهل العلمي واخلبرة العمليةالعضوتصنيفاالسم

عبدالرزاق أحمد الرومي/ السيد
غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

االعمالفيعام12تتجاوزقانونيةبخبرةالروميعبدالرزاق/السيدمتتع
املصرفيةواالعمالوااللتزاماتالعقوداخلصوصوجهوعلىاملصرفية

القانونمجاالتفيالشهاداتمنالعديدعلىحاصلأنهكما.اإلسالمية
أسواقهيئةقانونوواحلوكمةالشركاتقانوناخلصوصوجهوعلىاملختلفة

فيةاملهنيالشهاداتمنالعديدالىباالضافةالضريبياالمتثالوقانوناملال
.واملخاطروالتدقيقالرقابيوااللتزاموالتدريبواإلدارةالتحكيممجال
ويشغلتاريخهوحتى2009عاممنذالكويتيالتمويلبيتلدىبالعملإلتحق
.القانونيةاملجموعةفيتنفيذيومديراولقانونيمستشارمنصبحالياً
جامعةمنجداًجيدبتقديراحلقوقبكالوريوسشهادةالروميالسيديحمل

.الكويت

2021مايو 11

أحمد عبدالعزيز النفيسي/ السيد
غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة

اخلدماتفيعام15منألكثرمتتدبخبرةالنفيسيأحمد/السيديتمتع
النفيسيشغل.اخلاصةواألسهماإلستثمارمجالفيمتخصصوهواملالية،

يسيالنفميتلكالكويت،فيرائدةوبنوكإستثماريةشركاتفيمناصبعدة
مثلوقد.اإلستثماريةالفرصوتقييموهيكلةاملصادرحتديدفيعريقةخبرة

التعاونمجلسدولمستوىعلىالرائدةاإلستثماريةالشركاتمنالعديد
.إدارةمجلسعضوبصفتهاخلليجي

واإلستثماراخلاصةامللكيةإدارةفيالرئيسنائبمنصبحاليًايشغل
.لالستثماركابيتالبيتكشركةفي.املباشر

2021مايو 11

ناصر عبدالوهاب الشايع/ السيد
غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة

عامًا في مجال التمويل املؤسسي 14خبير مالي يتمتع بخبرة تزيد عن 
وتطوير وهيكلة معامالت التمويل مبا في ذلك القروض الثنائية ومتويل 

.املشاريع والتمويل املشترك
يرأس حاليًا وحدة متويل املشاريع والقروض املشتركة في قسم اخلدمات 

ابق املصرفية للشركات في بيت التمويل الكويتي ، بينما شغل في وقت س
ب مناصب عليا مختلفة في مجموعة بيت التمويل الكويتي مبا في ذلك منص

.عضو مجلس إدارة بيت التمويل السعودي الكويتي
ة ناصر الشايع حاصل على درجة البكالوريوس في املالية واحملاسب/ السيد

باإلضافة إلى ماجستير في اإلدارة الدولية ، وكالهما من جامعة ميامي 
.بالواليات املتحدة األمريكية

2021مايو 11

عبداهلل نواف البدر/ السيد
غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة

اشراملبواإلستثماراخلاصةامللكيةقطاع–أولضابط/منصبحالياًيشغل
التنمويةاملشروعاتشركةإدارةمجلسعضويشغلكما.كابيتالبيتكفي

.القابضة
سانجامعةمناملالية–األعمالإدارةفيبكالوريوسشهادةعلىحاصل
.األمريكيةاملتحدةبالوالياتدييغو

2021مايو 11

بداهلل الكليب  ياسر ع/ رالدكتو
عضو مستقلعضو مجلس اإلدارة

علىوحاصلالكويتجامعة-والبنوكالتمويلفيالبكالوريوسشهادة
.كيةاألمرياملتحدةالوالياتمنمتويل-اإلداريةالعلومفيودكتوراهماجستير

جاوزتتبخبرةويتمتعالكويت،جامعةاإلداريةالعلومبكليةدكتورحالياًيعمل
منالعديدالعضوشغل.واملاليةواإلدارةاإلقتصادمجاالتفيعاما25ًالـ

انجلفيعضوياتويشغلالكويتجامعةوكذلكاخلاصالقطاعفياملناصب
.اإلداريةالعلومبكليةعديدة

2021مايو 11

أمني سر املجلسعيسى حسن الكندري/ السيد 
لىإباإلضافةالقابضةالطاقةبيتشركةفياألصولإدارةمديرمنصبحالياً يشغل
املستوىوإجتازوالبنوكاإلستثمارقطاعفيعام14إلىخبرتهمتتدكماالسرأمانة

.CFAشهادةمنالثاني
2021يناير 28



اجتماعات، موضح أدناه بيان باجتماعات مجلس إدارة ( تسعة)عدد 2021ديسمبر 31اجتمع مجلس إدارة الشركة خالل السنة املالية املنتهية في 
.الشركة

:املثالسبيلعلىومنهاباملجلس،تتعلقالتياألموركافةفياإلدارةمجلسوأعضاءرئيسمساعدةمسئوليةالسرأمنييتولى
ومنلألعضاءاحلضوردعواتإعدادوكذلكاإلدارةمجلسرئيسمعبالتنسيقاإلدارةمجلساجتماعاتأعمالجداولإعداد•

.املجلسيستدعيهم
.املجلسوإلىمنترفعالتيوالتقاريرودفاترهوسجالتهاملجلساجتماعاتمحاضرجميعوحفظوتنسيقتسجيل•
.األعمالجدولبنودجميعلتغطيةالكافيالوقتتوافريضمنمبااالجتماعمدةحتديد•
.االجتماعتاريخمنعملأيامخمسةخاللاملجلسأعضاءعلىوتوزيعهااالجتماعاتمحاضرمسودةإعداد•

عدد حضور
اإلجتماعات

(4)اجتماع رقم 
املنعقد في

2021مايو 10

(3)اجتماع رقم 
املنعقد في

2021مارس 24

(2)اجتماع رقم 
املنعقد في

2021يناير 28

(1)اجتماع رقم 
املنعقد في

2021يناير 12

4 ✓ ✓ ✓ ✓
أحمد عيسى السميط/ السيد

رئيس مجلس اإلدارة

4 ✓ ✓ ✓ ✓
عبداهلل خلف أبو حديده/ السيد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

2 - - ✓ ✓
يوسف خالد القبندي / السيد
عضو

4 ✓ ✓ ✓ ✓
عبدالرحمن سعود البرجس / السيد
عضو

4 ✓ ✓ ✓ ✓
ياسر عبداهلل الكليب/ الدكتور

عضو

عدد حضور
اإلجتماعات

(9)اجتماع رقم 
املنعقد في

ديسمبر16
2021

(8)اجتماع رقم 
املنعقد في

نوفمبر 10
2021

(7)اجتماع رقم 
املنعقد في

أغسطس 12
2021

(6)اجتماع رقم 
املنعقد في

يوليو25
2021

(5)اجتماع رقم 
املنعقد في

مايو 20
2021

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
عبدالرزاق أحمد الرومي/ السيد

رئيس مجلس اإلدارة

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
يأحمد عبدالعزيز النفيس/ السيد

نائب رئيس مجلس اإلدارة
4

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ناصر عبدالوهاب الشايع/ السيد

عضو مجلس اإلدارة

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
عبداهلل نواف البدر/ السيد

عضو مجلس اإلدارة

4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
بداهلل الكليبياسر ع/ رالدكتو

عضو مجلس اإلدارة



محضرلكلاعتمادهميفيدمبااحلاضريناألعضاءتوقيعاتواستيفاءاإلدارة،مجلساجتماعاتوقائعوتوثيقاالجتماعمحاضرتنظيم•
.وجدتإناألعضاءاعتراضاتوتسجيل

.دوريةبصفةاملجلسعلىوعرضهاإليهالواردةاملكاتباتواستالماإلدارةمبجلساخلاصةاملراسالتإعداد•
اإلدارةواملساهمنيفيهممباباملجموعةاآلخريناملصالحأصحابوبنيوجلانهاملجلسأعضاءبنيفيماوالتنسيقاملعلوماتوتوزيعإيصال•

.املجلسرئيسقبلمناملباشرباإلشرافوذلكواملوظفني،التنفيذية
والسجالتوالوثائقواملعلوماتالشركةاجتماعاتمحاضركافةإلىاملناسبالوقتوفيكاملبشكلاملجلسأعضاءوصولمنالتأكد•

.احلاجةعندبالشركةاملتعلقة
.املجلسأعضاءقبلمناملطلوبةاملعلوماتلتوفيراملعنيةاإلداراتمعوالتواصلاملتابعة•
جلسمرئيسمنأواإلدارةمجلسقبلمنبهاتكليفهيتممهامبأيةللقيامعام،بشكلالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسجلانمعالتنسيق•

.املستجداتكافةعلىاملجلسوإطالعدوريةبصفةاإلدارة
.اإلدارةمجلسعنالصادرةالقراراتتنفيذمتابعة•
تالكويبورصةلتعليماتوفقاًوذلكالكويتببورصةالتداولجلسةانتهاءبعدالشركةإدارةمجلساجتماعاتانعقادمواعيدمنالتأكد•

.الشأنهذافياملالأسواقوهيئة



ميخدمباوالعملومهامهملسؤولياتهالكافيالوقتويكرسوواجباتهمهامهمبمارسةالشركةإدارةمجلسيقوماألساسيوالنظامالتأسيسلعقدوفقاً
ويسعىء،األعضابنياملتبادلةوالثقةالتنفيذيةواإلدارةاملجلسبنيبناءةعالقةعلىاحملافظةفيرئيسيبدوريقومكماومساهميها،الشركةمصالح
.سليمةومعلوماتأسسعلىاستناداًالقراراتاتخاذوضماناملجلسداخلالنظروجهاتتبادلإلىاملجلس

مةواحلوكوالتدقيقواملاليةوالتخطيطوالسياساتاالستراتيجياتمجاالتفيتدخلالتيالقراراتاتخاذفيرئيسيبدوراإلدارةمجلسيقوم•
.األمورمنوغيرهاالداخليةوالرقابة

طاخلطعلىواملوافقةاألساسيةاملبادئوضعمثلالشركةبإدارةاخلاصةاملهامعلىتشتملالتياملسائلمنالعديداملجلسمسؤولياتتغطي•
لداخليةاواللوائحالسياساتإلغاءأوومراجعة،وحتديد،التنفيذيني،املدراءفصلأووتعينيالسنويةنصفوالتقاريرالفصليةوالتقاريراإلدارية
.املمارساتأفضلومعاييرالقانونيةاملتطلباتملواكبة

املساهمنيمعالعالقةتنظمإجراءاتوضععنفضالًالرقابية،للمتطلباتوفقاًاملساهمنيلكافةالعادلةاملعاملةضمانإلىاإلدارةمجلسيهدف•
.بالشفافيةتتسم

مبالةالصذاتوالقواننياألحكامفيجاءكماباملجلساملنوطةالصالحياتوممارسةبالشركةالتنفيذيةاإلدارةعلىبالرقابةاملجلسأعضاءيقوم•
.للشركةاألساسيوالنظامالعامةاجلمعيةخاللاملساهمنيقبلمنتوجيهاتأيمعيتوافق

.لصلةاذاتالتنفيذيةواللوائحللقواننيوفقاًاحملددةاملواعيدخاللللشركةاملجمعةالسنويةاملاليةوالبياناتاملرحليةاملاليةاملعلوماتاعتماد•
.عنهااإلفصاحيتمالتيواملعلوماتاملاليةالبياناتوعدالةودقةنزاهةمنالتأكد•
.الصالحياتومستوياتللشركةالعامالتنظيميالهيكلواعتمادوتقييممراجعة•
.للشركةالرئيسيةالعملوخططالشاملةاالستراتيجيةتنفيذعلىواالشرافالتوجيهتقدمي•
وأصحاباملساهمنيحقوقعلىاحملافظةفيواملتمثلةاإلستراتيجيةالشركةأهدافحتقيقعلىباستمراربالعملالشركةإدارةمجلسيسعى•

.األهدافهذهلتحقيقالتنفيذيةاإلدارةأداءومتابعةاملصالح
توزيعكيفيةاملستنداتهذهوحتدداحلاجة،استدعتوكلمادوريةبصورةالداخليةواللوائحالسياساتواعتمادمبراجعةاإلدارةمجلسيقوم•

الوصفوحتديداالختصاصحسباملجلسجلانبنياملسؤولياتوتقسيموواجباتهاملجلسرئيسدورذلكفيمبااإلدارة،مجلسواجبات
.التنفيذينيوغيروالتنفيذينياملستقلنيلألعضاءالوظيفي

امعاجلتهعلىوالعملانحرافاتأيةعلىوالوقوفاملطبقاحلوكمةإطارضمنوالتشغيلياملالياألداءمتابعةإلىباإلضافةاحلوكمةقواعدإرساء•
.باالستقالليةتتمتعمتخصصةجلانوتشكيللذلك،الالزمةالقراراتواتخاذ

.الشركةأعمالعلىالرقابةوتعزيزبالشركةاخلاصةاالستراتيجياتوتنفيذالشركةبأعمالللقياماملنتظماحلضور•
تذاإستثماريةفرصفيعوائدهاتوظيفوإعادةاملخاطرعاليةاإلستثماراتمنبالتخارجالشركةإستثماراتهيكلةإلعادةاإلجراءاتكافةإتخاذ•

.السودانبجمهوريةإستثمارهاكاملمنبالتخارجحالياًاإلدارةإليهتسعىماذلكعلىمثالأفضل،عوائد
31فيتهيةاملنللسنةاملجمعةاملاليةالبياناتضمنوعكسهاللشركةالتشغيليباألداءاخلاصةاملاليةاملعلوماتعرضفيالشفافيةمبادئتطبيق•

.2021ديسمبر
.2021لعاموالسنويةسنويةالربعللشركةاملاليةالبياناتإقرار•
.بالشركةاخلاصةالتنظيميةواللوائحالسياساتوإقرارمراجعة•
وكةواململالطاقةلبيتالتابعةالشركاتإحدىقامتالتابعة،الشركاتفيالشركةوممثلياإلدارةمجلسأعضاءقبلمناملبذولةاجلهودبفضل•

التىواالقتصاديةالسياسيةالظروفظلفىالسودانجمهوريةحكومةمعالعاملةاجلهاتإحدىلدىمستحقةأرصدةبتحصيل٪55بنسبة
.2021خاللالسودانجمهوريةتشهدها

.ارجبالتخاخلاصةالشركةأهدافلتحقيقسعياًومحتملنيجادينمستثمرينمعبالتواصلاملجديةغيراالستثماراتمنللتخارججديةفرصخلق•
قبليةاملستالشركةوخطةتتناسبالتىالفرصالختياروذلكمفصلبشكلالتنفيذيةاالدارةمنواملقدمةاملتاحةاالستثماريةالفرصدراسة•

.املتاحةاملاليةالفوائضمعيتناسبومباالقريباملستقبلفىفيهالالستثمار
.للشركةاالستراتيجيةاألهدافلتحقيقواملستثمرينالبنوكمنكثيرمعالشركةعالقاتدائرةتوسيع•
.الشركةملساهمياملضافةالقيمةلتعظيماملرجوةالنتائجلتحقيقالطاقةبيتلشركةالتنفيذيةاإلدارةدعم•



وفاعليتها،اكفايتهمنوالتأكدداخليةولوائحسياساتمنبهايرتبطومااملجلسحددهاالتياإلستراتيجيةاخلطةتنفيذعناملسئولةهيالتنفيذيةاإلدارة•
اخلداحلوكمةتطبيقفيرئيسياًمساهماًالتنفيذيةاإلدارةوتعتبر.الشركةعملياتعلىلإلشرافاإلدارةمجلسقبلمنمعيننيأفرادمنتتكونوهي

.الشركةعملياتكافةعلىالداخليةوالرقابةالشخصيالسلوكفيهامبااملمارساتأفضلتنفيذخاللمنالشركة
لداخليةاللرقابةفعالةنظمووضع.املاليةوغيراملاليةاملخاطرإلدارةاملالئمةالنظموضعخاللمناإلدارةمجلسلتوجهاتوفقاًالتنفيذيةاإلدارةتتصرف•

.اإلدارةمجلسوضعهاالتيالسياساتمعتتوافقبطريقةالشركةأعمالوإدارة
تنفيذيالالرئيس-القحطانيحمد/السيدبرئاسةاليوميةالشركةعملياتإدارةمبهامالقيامبهماملناطاملسئولنيمجموعةفيالتنفيذيةاإلدارةتتمثل•

.اإلدارةمجلسقبلمنلهماملخولةالصالحياتضوءفيالتنفيذيةاإلدارةوتعملللشركة

ئةلهيالتنفيذيةلالئحةوفقاًبهااخلاصالعملميثاقواعتمادجلنةكلمسؤولياتوحتديداإلدارةمجلسمنمنبثقةجلانثالثبتشكيلاإلدارةمجلسقام
.اإلدارةمجلسجلانمنجلنةكلعنمختصريليوفيماوتعديالتها،املالأسواق

جلنة التدقيقاسم اللجنة

مهام وإجنازات اللجنة خالل 
العام املنتهي في

2021ديسمبر 31

التزاماتهأداءفياإلدارةمجلسمساعدةمسؤوليةتتولىالشركة،إدارةمجلسأعضاءمنمكونةجلنةهيالتدقيقجلنةإن
عامالواإلطاراملاليةوالتقاريرالداخليةوالرقابةوالتدقيقاحملاسبيةاملمارساتوسالمةجودةعلىباإلشرافيتعلقفيما

مهامهاأهمومنبهااملعمولوالتنظيميةالقانونيةواملتطلباتللوائحاالمتثالإلىباإلضافةبالشركة،اخلاصللحوكمة
:وإجنازاتها

.الشركةبإداراتاخلاصةالتدقيقأعمالونتائجمنهاملقدمةالتقاريرومناقشةللشركةالداخلياملدققأعمالمتابعة▪
التدقيقبتقريرالعالقةاملالحظاتكافةومتابعةدوريبشكلوحتديثهاالداخلياملدققعملخطةواعتمادمناقشة▪

.دوريبشكلالداخلي
.ةواملاليالتنفيذيةواإلدارةاخلارجياحلساباتمراقبمعومناقشتهاسنويةالربعاملرحليةاملاليةالبياناتدراسة▪
االطالعواملعتمدةاحملاسبيةالدوليةللمعاييروموافقتهابهااخلاصةوالتقاريراملجمعةالسنويةاملاليةالبياناتدراسة▪

.بهاالتنفيذيةاإلدارةتوصيةعلى
.ضمان سالمة ونزاهة التقارير املالية الصادرة عن الشركة ومدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية املطبقة▪

منالتأكدوأيضاًواخلارجيالداخليالتدقيقعملياتعلىواالشرافاملاليةالتقاريرإعدادعملياتعلىاالشراف▪
.الشركةداخلاحلوكمةقواعدبتطبيقااللتزام

.واخلارجيالداخلياملدققوتعينيللشركةالدوريةاملاليةوالبياناتاحلساباتومراجعةعلىاإلشراف▪
املهامتنفيذدونحتولعقباتايةلتذليلوالداخلينياخلارجينياحلساباتمراقبيمعخاصةدوريةاجتماعاتعقد▪

.منهمبكلاخلاصة
ةاملُتخذاالجراءاتومتابعةومناقشتهاوالداخلينياخلارجينياحلساباتمراقبيتقاريرفيالواردةاملالحظاتدراسة▪

.بشأنها
نعاعدادهيتموالذىبالشركةاملطبقةالداخليةالرقابةنظمبفحصاخلاصالسنويالتقريرمتابعةعلىاالشراف▪

.املالأسواقهيئةإلىالتقريروتسليمخارجيمكتبطريق
.احملدداملوعدفياملالأسواقهيئةإلىوذلكبالشركةاخلاصاحلوكمةتقريرإرسالعلىاإلشراف▪

2021حتى ديسمبر 2021مايو 2021مايو حتى2019أبريل هاومدتاللجنةتشكيلتاريخ

مع حتديد أعضاء اللجنة
رئيسها

رئيس اللجنة-ياسر عبداهلل الكليب/ الدكتور. 1
(عضو مستقل)
عضو اللجنة-يوسف خالد القبندي/ السيد. 2
(عضو غير تنفيذي)
عضو اللجنة-عبدالرحمن سعود البرجس/ السيد. 3
(عضو غير تنفيذي)

رئيس اللجنة-ياسر عبداهلل الكليب/ الدكتور. 1
(عضو مستقل)
عضو اللجنة-أحمد عبدالعزيز النفيسي / السيد. 2
(عضو غير تنفيذي)
عضو اللجنة-بداهلل نواف البدر ع/ السيد. 3
(عضو غير تنفيذي)

عدد االجتماعات التي 
إجتماعات4إجتماعنيعقدتها اللجنة خالل العام



املخاطرجلنة اسم اللجنة

مهام وإجنازات اللجنة خالل 
العام املنتهي في

2021ديسمبر 31

مجلسقبلمنعملهاميثاقواعتمادصالحياتهاحتديدويتمالشركة،إدارةمجلسعنمنبثقةجلنةهياملخاطرجلنةإن
مانوضاإلدارةملجلسالفعالاإلشرافيالدورتعزيزإلىاللجنةتهدفحيثللمجلس،مباشرةتابعةاللجنةوتكوناإلدارة،
مهامهاأهمومناخلارجي،املخاطرإدارةملكتبالعاماإلطارباعتمادتقوموكذلكاملعتمدة،املخاطربنزعةااللتزام

:وإجنازاتها
حتديدبإجراءاتالعمليتمأنهمنوالتأكدالشركة،فياملخاطرإدارةبنيةسالمةمدىتقييمعلىاالشراف•

ةإلدارالداخليةالتوجيهيةللمبادئاالمتثالحتقيقشأنهامنبفعاليةاملخاطروإدارةوتعديل،وضبطوتقييم
.الشركةفياملخاطر

.املخاطرتخفيفبخططاملكتبوتوصيةاخلارجىاملخاطرإدارةملكتبالدوريةالتقاريرعلىاإلطالع•
ضرورةاللجنةترىمسألةأيأوللشركةاإلدارةمجلسقبلمناللجنةعلىتعرضمسألةأيواعتماددراسة•

.بشأنهاالرأيإبداءأوبحثها
.املستقلاخلارجياملكتبقبلمنإعدادهمتوالذيعليهاملالحظاتوإبداءاملخاطرسجلمراجعة•
.للشركةاملخاطرحتملومعدلاملخاطرنزعةمعايرواعتمادمراجعة•

2021حتى ديسمبر 2021مايو 2021مايو حتى2019أبريل ومدتهااللجنةتشكيلتاريخ

مع حتديد أعضاء اللجنة
رئيسها

رئيس اللجنة-يوسف خالد القبندي / السيد. 1
(عضو غير تنفيذي)

عضو اللجنة-عبدالرحمن سعود البرجس / السيد. 2
(عضو غير تنفيذي)

عضو اللجنة-عبداهلل خلف أبو حديده / السيد. 3
(عضو غير تنفيذي)

رئيس اللجنة-ناصر الشايع / السيد. 1
(عضو غير تنفيذي)

عضو اللجنة-أحمد عبدالعزيز النفيسي / السيد. 2
(عضو غير تنفيذي)

عضو اللجنة-بداهلل نواف البدر ع/ السيد. 3
(عضو غير تنفيذي)

عدد االجتماعات التي عقدتها 
إجتماعات5-اللجنة خالل العام

الترشيحات واملكافآتجلنة اسم اللجنة

مهام وإجنازات اللجنة خالل 
العام املنتهي في

2021ديسمبر 31

واإلدارةعنهاملنبثقةاللجانوعضويةاملجلسلعضويةبالترشيحاإلدارةملجلسوالتوصيةواالنتقاء،التحديد،•
حونعلىالشركةشؤونوتوجيهإدارةعلىالتنفيذيةواإلدارةاملجلسقدرةتعزيزعلىقادرينمبرشحنيالتنفيذية،

شركةللاالنتماءمبدأترسيخشأنهامنالتيوالتعويضاتاملكافآتملنحواضحةسياسةوضعدورهايشملكما.فعال
.شأنهامنوالرفعالشركةأهدافحتقيقعلىالعملعلىالعاملنيوحتفيز

.املجلسإلىبذلكاخلاصةالتوصياتورفعاإلدارة،ملجلساملناسبنياحملتملنياملرشحنيحتديد•
مطابقةومدىالتنفيذية،واإلدارةاإلدارةمجلسلعضويةاملرشحنيومؤهالتخلفياتعنوالتدقيقاالستفسار•

.التنفيذيةواالدارةاإلدارةمجلسفيالعضويةلشروطاملرشحني
.العامةواجلمعيةاإلدارةمجلسعلىوعرضهالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسأعضاءمكافأتتقريراعداد•
.الشركةعملياتلتدعيموالكفاءاتالبشريةالكوادراستقطاب•
.املنبثقةواللجاناإلدارةمجلسأعضاءتقييم•
.للشركةالتنفيذيالرئيسأداءتقييم•
.الشركةوموظفياملنبثقةواللجاناإلدارةمجلسبأعضاءاخلاصةاملكافآتاعتماد•
.للشركةالتنفيذيةلإلدارةاملوضوعيةاألداءمؤشراتواعتماداعداد•

2021حتى ديسمبر 2021مايو 2021مايو حتى2019أبريل ومدتهااللجنةتشكيلتاريخ

مع حتديد أعضاء اللجنة
رئيسها

رئيس اللجنة-أحمد عيسى السميط / السيد. 1
(عضو غير تنفيذي)

عضو اللجنة-عبداهلل خلف أبو حديده / السيد. 2
(عضو غير تنفيذي)

عضو اللجنة-ياسر عبداهلل الكليب / الدكتور. 3
(مستقلعضو)

رئيس اللجنة-عبدالرزاق أحمد الرومي / السيد. 1
(عضو غير تنفيذي)

عضو اللجنة-ناصر الشايع / السيد. 2
(عضو غير تنفيذي)

عضو اللجنة–ياسر عبداهلل الكليب/ الدكتور. 3
(عضو مستقل)

عدد االجتماعات التي عقدتها 
إجتماعإجتماعاللجنة خالل العام



وحتترالسأمنييقومكمالطلبهم،وفقاً معلوماتبأيةاملجلستزويدويتمالدوريةالتقاريرواستالمالشركةإلدارةاملباشرالوصولبحقاإلدارةمجلسيتمتع
.املعنيةاتاجلهوكافةالتنفيذيةاإلدارةمعبالتنسيقطلباتهموتلبيةاإلدارةمجلسأعضاءكافةمعومنتظمدوريبشكلبالتواصلاإلدارةمجلسرئيسإشراف
فريتوحتىاالجتماعتاريخمناألقلعلىعملأيامثالثةقبلالالزمةواملعلوماتبالوثائقمعززاملجلسأعمالبجدولاإلدارةمجلسأعضاءتزويديتمكذلك،

.املناسبةالقراراتواتخاذاملطروحةاملوضوعاتلدراسةالكافيالوقتلألعضاء

اإلضافةباإلدارةمجلسمنأعضاءثالثةمناللجنةتشكيلأهمهاومنواملكافآتالترشيحاتجلنةبتشكيليتعلقفيمااملالأسواقهيئةمتطلباتحتقيقمت
تقومكماا،ومنهومسئوليتهامبهامهاللقياماللجنةاجتماعاتتنظيميتموكذلك،(الكليبعبداهللياسر/الدكتور)اللجنةعضويةفيمستقلعضوتضمنيإلى

.للشركةالتنفيذيةلإلدارةاملوضوعيةاألداءمعاييرواعتمادوحتديدمنهاملنبثقةوجلانهاإلدارةمجلسلتقييمذاتيتقييمبعملاللجنة



البياناتتلكوأنوعادلة،سليمةبصورةعرضهايتمالقابضةالطاقةبيتلشركةاملاليةالتقاريرباناإلدارةمجلسجتاهالتنفيذيةاإلدارةتتعهد
اجلهاتواملالأسواقهيئةقبلمناملعتمدةاملاليةللتقاريرالدوليةاملعاييروفقاعدادهايتمأنهكماللشركة،املاليةاجلوانبكافةتستعرض
همنياملساجتاهودقيقةوعادلةسليمةبصورةاملاليةبياناتهابعرضالقابضةالطاقةبيتشركةادارةمجلسيتعهدوباملثلاألخرى،الرقابية

.واملستثمرين

أعضاءأواإلدارةمجلسرئيسعضويتهايشغلأالروعيوقداملستقلني،منأعضائهاوأحدأعضاءثالثةمنللتدقيقجلنةتشكيلمت•
فيالعمليةواخلبرةالعلميةاملؤهالتذويمناألقلعلىواحدعضواللجنةأعضاءبنيمنيكونأنروعيكما.التنفيذينياإلدارةمجلس

.املاليةالسنةخاللالصادرةاإلدارةمجلسوقراراتالتدقيقجلنةتوصياتبنيتعارضأييوجدوالواالستثمارية،املاليةاملجاالت
.2021ديسمبر31فياملنتهيةاملاليةالسنةعناللجنةوإجنازاتومهامبدورمفصالًبياناًالتدقيقجلنةتقريريضم•

نةاللجترفعحيثاحلوكمةقواعدفيمنصوصهوكمااخلارجياحلساباتمراقبوحياديةاستقالليةتكفلمعاييربوضعاللجنةقامت•
للموافقةللشركةالعامةاجلمعيةعلىاإلدارةمجلستوصيةعرضيتمثمومناحلساباتمراقببتعينياإلدارةملجلستوصياتها
.واالعتماد

مراقبيمنيكونأنمنوالتأكداإلدارةمجلسإلىاملرفوعةالتدقيقجلنةتوصيةعلىبناءاًاخلارجياحلساباتمراقبترشيحيتم•
بشأنةالهيئقرارمبتطلباتالواردةالشروطكافةمستوفياً يكونبحيثاملال،أسواقهيئةلدىاخلاصالسجلفياملقيديناحلسابات

.احلساباتمراقبيقيدنظام
أعمالضمنتدخلللشركةإضافيةبأعمالقيامهوعدمإدارتها،ومجلسالشركةعنمستقالًاحلساباتمراقبأنمنالتأكديتم•

.اإلستقالليةأواحلياديةعلىتؤثرقدوالتيوالتدقيقاملراجعة
.ابشأنهالقرارإلتخاذاإلدارةمجلسإلىالسنويةاحلساباترفعقبلالتدقيقجلنةمعآرائهمبناقشةاحلساباتملراقبالسماحيتم•
معوقاتأيموضحاًاملساهمني،علىقبلهمناملعدالتقريروتالوةالعامةاجلمعياتإجتماعاتحضورمناحلساباتمراقبمتكنييتم•

.أعمالهتأديةأثناءاإلدارةمجلسمنواجهتهتدخالتأو



ةالشركقامتولذلكعملها،وطبيعةالشركةنشاطمعتتناسباملخاطركإدارةرقابيةإداراتوجودبأهميةالقابضةالطاقةبيتشركةتؤمن
يعملحيث2021ديسمبر31فياملنتهيللعاماملخاطرإدارةوحدةمبهامللقيامثورنتونجرانتمكتبوهومستقلخارجيمبكتبباالستعانة

.لذلكالالزمةالتقاريروإصدارالشركةتواجهالتياملخاطرأنواعوحتديدقياسعلىاملكتب

نمورئيسهاأعضاءثالثةمنمكونةجلنةتشكيلأهمهاومناملخاطرإدارةجلنةبتشكيليتعلقفيمااملالأسواقهيئةمتطلباتحتقيقمت
اللجنةاجتماعاتبترتيبمتعلقةومسؤولياتهومهامهأعضائهاغيرمنللجنةسرأمنيتعينيمتكماالتنفيذيني،غيراإلدارةمجلسأعضاء
مبراجعةاملستقلاخلارجياملخاطرمكتبمعبالتنسيقاملخاطرجلنةتقومنفسه،الوقتوفي.محاضرهاوحفظوقراراتهاوقائعهاوتدوين
سوقيابتحديدكذلكاللجنةوتقوماملستقلاملخاطرإدارةمكتبمناملرفوعةللتقاريروفقاًاملخاطرواستراتيجياتاملخاطرنزعةواعتماد
.للشركةالرئيسيةاملخاطر

ودقةاملاليةالشركةسالمةعلىاحلفاظاجلمنالشركةأنشطةكافةتغطيالداخليةوالرقابةللضبطأنظمةوجودعلىالشركةحترص•
كلحياتصالحتددالتيوالسياساتالضوابطالشركةلدىويتوفرواملسؤوليات،للسلطاتالسليمبالتحديدالشركةقامتحيثبياناتها،

.التنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسأعضاءمن
كمايذيةالتنفواإلدارةاملجلسرئيسمنكلمهامبنيتامفصلالشركةلدىفيوجداملصالح،تعارضوعدمللمهامالتامبالفصليتعلقفيما•

فيوتطبيقهااملصالحتعارضعدمسياسةباعتماداإلدارةمجلسقاموقد.الشركةإدارةمجلسفيعضواًليسالتنفيذيالرئيسأن
.الشركة

ارةاإلدقبلمنمراجعتهاوالالزمةالتقاريرإعدادعلىيعتمدداخليرقابةنظامالشركةلدىفيوجداملزدوجة،والرقابةبالفحصيتعلقفيما•
.الرقابةمنمزدوجمبدألتوفيروذلكاملجلسعناملنبثقةاملتخصصةاللجاناواإلدارةمجلسقبلمنمراجعتهاثمومنالتنفيذية

.رسميبشكلتوقيعهاقبلجهاتعدةمنمراجعتهايتمالشركةومعطياتوقيودوثائقجميعفإناملزدوجبالتوقيعيتعلقفيما•
وسيتم2021ديسمبر31فياملنتهيللعام(RSM)مكتبقبلمن(ICR)الداخليةالرقابةتقريرإعدادعلىاحلاليالوقتفيالعملجاري•

.2022مارس31تاريخقبلالنهائيبالتقريرالهيئةتزويد

التدقيقبأعمالللقياموشركاهاملطوعصافي–جيإمبيكيمكتبوهو2021لعاممستقلخارجيمبكتبباالستعانةالتدقيقجلنةقامت
الشركةأصولحلمايةالالزمةالداخليةالرقابةنظموفاعليةكفاءةعلىيشرفحيثالشركات،حوكمةمتطلباتمعمتاشياًوذلكالداخلي

إلىريةدوتقاريرتقدميثمومنالداخليالتدقيقعملخطةبتقدميالداخليالتدقيقمكتبيقومكماواإلدارية،املاليةوجوانبهاعملياتهاوكفاءة
.الشركةأقسامبكافةخاصةالتدقيقجلنة



همأمنكونهواألخالقياملهنيالسلوكلقواعداإلمتثالبأهميةموظفيهاوكافةالتنفيذيةوإداراتهاإداراتهامبجلسمتمثلةالشركةتؤمن•
قاً وفالتصرفعلىاجلميعويحرصاألخالقيةوالقيماملهنيالسلوكعملميثاقبإعدادالشركةقامتولهذااملستثمرينوثقةالنجاحعوامل
لىعويتعنيهذاالشركة،وسياساتالساريةوالتعليماتبالقواننيوااللتزاماألنشطةكافةفيواملهنيةالشخصيةالنزاهةمعاييرألعلى

.للشركةمنافعأوشخصيةمنفعةلتحقيقسواءالنزاهةبهذهااللتزامامليثاقعلىبناءاًاملوظفني
بالقضايايتعلقفيماالدعمتقدميإلىالشركةإدارةمجلسقبلمناملعتمدةاملهنيالسلوكومعاييروقواعدالعملأخالقياتتهدف•

اعدالقوبتلكالشركةموظفيكافةويلتزمواملسؤولية،بالنزاهةتتسمعملبيئةتعزيزعلىوللمساعدةمعهاالتعاملوكيفيةاألخالقية
بتعزيزااللتزامأيضاًعليهميتوجببلفحسب،الساريةوالنظمواللوائحبالقواننيااللتزامعلىالشركةموظفيدوريقتصروال.واملعايير
.املهنيالسلوكمعاييربقواعدالواردةاملهنيةواألخالقياتالسلوكياتوترويج

تقنواعدةعبرالعملأخالقياتمليثاقاإلمتثالعدمبشأنشكوكأومخاوفأيةعناإلبالغثقافةوخلقالتحفيزعلىالشركةحثتكذلك•
.واإلبالغللشكاويمخصصإنشائهمتإلكترونيبريدإرسالأوالبريدصندوقأوالشركةمقرإلىباليدمبظروفشكوىإرسالمنها

ذلكملويشإليهم،املسندةواملسؤولياتاملهامتوليأثناءالعملسلوكياتمبيثاقاملوظفنيوجميعالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسيلتزم•
.املسئولياتكافةلتوليالكافيالوقتوتخصيصاملعلوماتسريةعلىواحلفاظونزاهةبأمانةالتعامل

معتعامالتهافيسواءواالنصافالعدالةتوخيعلىوحترصعادلة،نظاميةأسسعلىقائمةتكونبأنتعامالتهاكلفيالشركةتُراعي•
.موظفيهاأومساهميهاأوشركائهاأودائنيهاأومورديها

بنيتعارضعنهاينتجأنميكنحاالتأيعنللمجلساإلفصاحمسؤوليةالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسأعضاءمنعضوكليتولى•
وأالتنفيذيةاإلدارةأواإلدارةمجلسأعضاءقبلمنعنهااملبلغاملصالحتعارضحاالتمبتابعةاملجلسويقوم.الشركةومصالحمصاحلهم

.الصلةذاتالرقابيةللمتطلباتوفقاًوجدتإناملعنينيالشركةموظفني
فيالقيةاألخوالقيمواملصداقيةوالنزاهةباألمانةيتحلىبشكلتتصرفأنمنهاتتطلبالتياملهنيةباملمارساتأعمالهافيالشركةتلتزم•

واجلمهور،احلكومية،واألجهزةالرقابية،واجلهاتواملنافسني،واملوردين،والعمالء،واملوظفني،املساهمني،معوتعامالتهاأعمالهاجميع
.متكافئةتنافسيةلشروطوفقاًوعادلةمفتوحةمبنافسةيسمحومبااألعمال،ومجتمع

رةواإلدااإلدارة،مجلسأعضاءمنكلمعاحملتملةاملصالحتعارضتنظيمخاللمنالشركة،مصالحبحمايةاملصالحتعارضسياساتتعنى•
وقواعديةالتنفيذوالئحتهالشركاتقانونمناملنبثقةالضوابطوفقوذلكاألخرى،العالقةذاتواجلهاتواملساهمنيواملوظفني،التنفيذية،

.الشركةوسياساتولوائحالساريةواألنظمةالشركاتحوكمة
بنيتعارضعنهاينتجأنميكنحاالتأيعنللمجلساإلفصاحمسئوليةالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسأعضاءمنعضوكليتولى•

.الشركةومصالحمصاحلهم
نظيمتعلىتعملكمااملتبعة،لألنظمةوفقاًتنظيمهااواملصالحتعارضحاالتمنواحلدباملنعمعهااملتعاملنيثقةنيلإلىالشركةتهدف•

.بفاعليةوإدارتهاالشركةومصالحالشخصيةاملصالحبنيتعارضأيعناالفصاح



احاإلفصسياسةباتباعالشركةوتقومالتابعة،وشركاتهاللشركةاجلوهريةاملعلوماتلكافةوواضحةدقيقةإفصاحاتبتقدميالشركةتلتزم•
.وقتهافيومتناسقةحديثةمعلوماتإلىالوصولمنواجلمهوراملساهمنيمتكنلضماناإلدارةمجلسقبلمناملعتمدةوالشفافية

ياسةستتمثلحيثالقرارات،اتخاذواملستثمريناملصالحوأصحابللجمهوريتسنىحتىوصحيحةكاملةبصورةاملعلوماتبنشرالشركةتتعهد•
.منتظمةبصورةاالستراتيجيةوأهدافهاالشركةأعمالعنحقيقيةتوفرمعلوماتبأنالشركة

اتمعلوموأيةالشركةأسهمفياإلدارةمجلسألعضاءملكيةوأيةاحلسابات،مراقبيوتقاريراملالية،والبياناتالتقاريركافةعناإلفصاحيتم•
.الشركةوضععلىاإلطالعاملصالحأصحابيساعدنحووعلىاألكملالوجهعلىحقوقهمممارسةللمساهمنيتتيحالتيجوهرية

تغيروأياملجموعةفيأواملدرجةالشركةفيملكيتهمعنباإلفصاحخاصمنوذجعلىالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسأعضاءبتوقيعالشركةتقوم•
.املصالحتعارضسياسةعلىباإلطالعتعهدوكذلكعليها،يطرأ

توفريضمنبشكلاملعلوماتتنظيميسهلوالذيالشركةافصاحاتسجلضمنواإلفصاحاتاجلوهريةباملعلوماتباإلحتفاظالشركةتقوم•
طبقاً مقابلأيدونالرسميةالعملساعاتأثناءالسجلهذاعلىاإلطالعمساهمأليويجوزاملناسب،الوقتفياملعنينيلألشخاصاملعلومات
.دوريبشكلالسجلهذابياناتبتحديثالشركةوتقوم.بهااملعمولللقوانني

.السابقةللسنواتالشركةإفصاحاتجميعيتضمنسجلعلىللشركةالرسمياملوقعيحتوي•

بالشركةةاخلاصاألساسيةالبياناتعلىاحلصولمنمتكنهمبحيثاحلالينياملساهمنيكافةوبنيبينهافعالةاتصالآليةبتوفيرالشركةتقوم•
.املناسبالوقتفيوأنشطتها

مبادئوأهم.ةوالرقابيالقانونيةاملتطلباتجلميعاإلمتثاللضمانواملستثمريناملساهمنيمعوالتواصلالتعامللتنظيمسياسةبإعتماداملجلسقام•
.للمساهمنيالصادرةواإلفصاحاتاملساهمني،معالتواصلاملساهمني،حقوقحماية:هيالسياسةهذه

.وغيرهاالسنويالتقريراملالية،التقاريرمثلاملناسبةاإلفصاحوسائلخاللمنللمساهمنيالهامةاملعلوماتإتاحةيتم•
.االلكترونيالشركةموقعفيموضحةاملستثمرينشؤونبوحدةاالتصالمعلوماتأنكما•
.املناسبالوقتوفيدقيقبشكلللمساهمنيالالزمةوالتقاريروالبياناتاملعلوماتوتوفيربإتاحةالشركةتقومكما•
www.energyhouse.com.kw:للشركةاالكترونيالصفحةموقع•

املساهمنيتساعدالتيوالبياناتاملعلوماتعرضفيهيتمبحيثالشركاتحوكمةعنللشركةااللكترونياملوقععلىمخصصقسمإنشاءمت•
مجلسبأعضاءاخلاصةالالزمةالتغييراتبعملالشركةتقومكما.دوريبشكلوحتديثهابالشركةخاصةمعلوماتأيةعلىاالطالعاحلاليني

عنفصاحباإلاخلاصةواملعلوماتالبياناتكافةاإللكترونياملوقعيتضمنأنعلىالشركةوحترصااللكترونياملوقععلىالتنفيذيةواإلدارةاإلدارة
.للشركةاجلوهريةواملعلوماتالبيانات

.واإلفصاحاتاملطلوبةاملعلوماتلتوفيراإللكترونيالبريدطريقعناملالأسواقوهيئةالكويتبورصةمنكلمخاطبةيتم•
.وإعالناتهابياناتهاحتديثطريقهعنيتموالذيالكويتبورصةشركةموقعخاللمناآللياإلفصاحنظاماتباععلىالشركةحترص•
.املالأسواقلهيئةXBRLالـبوابةخاللمنلذلكاملعدةوالنماذجاملطلوبةاملاليةالبياناتعنباإلفصاحالشركةتقوم•
.الدوريةاملاليةوالتقاريرالنتائجعناملعلوماتأهماملوقعيتضمنكماللسوق،الشركةإفصاحاتجميعاإللكترونيالشركةموقعيتضمن•
.ةالشركاستثماراتأهمعنحملةإلىباإلضافةللشركةالعملوميثاقالتنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسمعلوماتعلىاإللكترونياملوقعيحتوي•
.وإعالناتهاأخبارهاحتديثطريقعنيتمالذيالكويتبورصةشركةموقعخاللمناآللياإلفصاحنظامإتباععلىالشركةحترص•



وقانونللشركةاألساسيوالنظامالتأسيسعقدفيمحددهوملاوفقاًعادلبشكلحقوقهممبمارسةاملساهمنيجميعقيامبضمانالشركةتلتزم•
:احلقوقهذهضمنومناملالأسواقهيئةوقراراتالشركات

اهمنياملسبإحاطةتقومحيثاملساهمنيلكافةالعموميةاجلمعيةالنعقاددعوةبتوجيهالشركةتقوم:للشركةالعموميةباجلمعيةاملتعلقةاملساهمنيحقوق•
.العموميةباجلمعيةاملتعلقةاملوضوعاتبكافة

.وائقعأيةدونباإلنابةأوشخصيةبصفةبالتصويتحقوقهماملساهمنيجميعممارسةبضمانالشركةتقومحيث:بالتصويتاملتعلقةاملساهمنيحقوق•
.اإلدارةمجلسأعضاءانتخاب•
.خاصبشكلاإلدارةمجلسوأعمالعامبشكلالشركةأداءمراقبة•
ويلهاحتأونقلهاأوامللكيةتسجيلمنباألسهمللتصرفللمساهمنياحلقبتوفيرالشركةتقومحيث:الشركةوأرباحاألسهمملكيةفياملساهمنيحقوق•

.احملاسبيةودفاترهاالشركةسجالتفياملساهمنيملكيةقيدعلىالشركةوتعمل
.التشغيليةوعملياتهاالشركةبنشاطاخلاصةواملعلوماتالبياناتعلىاحلصول•

ضمنتبياناتعلىاملساهمنيسجليشتملحيثللمقاصةالكويتيةالشركةلدىملساهميهاباستمرارومحدثةدقيقةبسجالتباالحتفاظالشركةتقوم•
.وغيرهامساهمتهمونسبةأسهمهموعددأسماءهم

.املاليةلألوراقالكويتببورصةتتمالتىالتداولعملياتجلمعاملساهمنيبسجلالبياناتحتديث•
.املختصةاجلهاتمنعليهااملوافقةبعدالشراءأوالبيعحلاالتالتحويلومحاضرامللكيةنقلبإجراءاتالقيام•
.عنهاتالفأولهافاقدبدلإصدارأوالتالفةأواملفقودةالبطاقاتإجراءاتمبتابعةالقيام•
.املنحةوأسهمالنقديةاألرباحتوزيع•
.وشهريايوميااملساهمنيبأرصدةبتقاريرالشركةتزويد•
.شهريااملستلمةوغيراملستلمةاألرباحبتقاريرالشركةتزويد•

فيللمشاركةمساهميهاالشركةوتشجععوائق،أيةدونباإلنابةأوشخصيةبصفةبالتصويتحقوقهماملساهمنيجميعممارسةبضمانالشركةتقوم•
النظردوناملساهمنيجلميعويحقاإلدارةمجلسأعضاءاختيارعلىالتصويتفيهامبااجلمعيةتتخذهاالتيالقراراتوكافةالعامةاجلمعيةاجتماعات

.اجلمعيةاجتماعاتحضورملكيتهمنسبإلى
كمااإلدارة،مجلسأعضاءاختيارفيهامبااجلمعيةتتخذهاالتيالقراراتوكافةالعامةاجلمعيةاجتماعاتفيللمشاركةمساهميهاكافةالشركةتشجع•

.حضورهممقابلرسومأيدفعدونالعامةاجلمعيةاجتماعاتحضوراملساهمنيفئاتمنفئةأليةيحق
االجتماعحضوردعوةبتوجيهالشركةوتقوملذلكاحملددةللقواننيوفقاًاإلدارةمجلسمندعوةعلىبناءًلالجتماعالعاديةالعامةاجلمعيةدعوةيتم•

.األعمالجدولبنودمرفقاتمنوغيرهااملاليةوالبياناتاالجتماعومكانووقتاألعمالجدولتتضمنللمساهمني
لفة،املختالنشاطبأوجهتتعلقاستفساراتمنبهايرتبطومااألعمالجدولعلىاملدرجةاملوضوعاتملناقشةللمساهمنيالفرصةبإتاحةالشركةتقوم•

األسئلةعلىباإلجابةاخلارجياحلساباتمراقبأواإلدارةمجلسويقوماخلارجي،احلساباتومراقباإلدارةمجلسأعضاءإلىبشأنهااألسئلةوتوجيه
.للضررالشركةمصالحيعرضالالذيبالقدر

طالعاإلللمساهمنيويتاحاملساهمني،لكافةودائممستمربشكلالتصويتإجراءاتحتكمالتيالقواعدبكافةعلماًاملساهمنيبإحاطةالشركةتقومكما•
.الشركةإفصاحاتبكافةاخلاصالسجلعلى



أصحابحقوقحمايةإلىالشركةتسعىوحيثاملصالحأصحابكافةمعالتعاملفياملساواةهواملصالحأصحابحقوقحمايةمبادئأهممنأن•
.املصالحأصحابحقوقحمايةفيالرئيسيةاملسئوليةاإلدارةمجلسويتولىاملصالح

.احلاجةاقتضتوإنجتاوزاتأيوجودحالفيالالزمةالتصحيحاجراءاتاتخاذاملصالحألصحابالشركةتكفل•
سمجلأعضاءمنكلمعاحملتملةاملصالحتعارضتنظيمخاللمنالشركة،مصالحبحمايةتختصوالتياملصالحتعارضلتنظيمسياسةالشركةلدى•

ذيةالتنفيوالئحتهالشركاتقانونمناملنبثقةالضوابطوفقوذلكاألخرى،العالقةذاتواجلهاتواملساهمنيواملوظفني،التنفيذية،واإلدارةاإلدارة،
.الشركةوسياساتولوائحالساريةواألنظمةالشركاتحوكمةوقواعد

فياهمتسالتياألمورمنوغيرهااملناسبالوقتفيواإلفصاحواملسئوليةوالشفافيةاالحترامعلىاملصالحأصحابمععالقتهافيالشركةمبادئتقوم•
.املصالحوأصحابالشركةبنيالعالقاتوتعزيزبناء

ىعلاملصالحأصحابحصولضمانعلىنعملفإننااملختلفة،الشركةأنشطةمتابعةفياملشاركةعلىاملصالحأصحابتشجيعفيالشركةمنسعياً•
جلنةوتقريراحلوكمةوتقريرالسنويالتقريرومنهااإللكترونياملوقعخاللمناملطروحةاملوضوعاتعناملناسبالوقتوفيوكافيةدقيقةمعلومات
.القانونعليهاينصالتياملصالحأصحابحقوقاحترامفيتساهمالتياألمورمنوغيرهاالشركةإفصاحاتوكافةالتدقيق

ركةالشوموقعاملاليةلالوراقالكويتبورصةفيالعلوماتهذهحتديثيتمكمااجلوهريةاملعلوماتعنواالفصاحالتامةالشفافيةمببدأالشركةتلتزم•
.االلكتروني

.تفالهاخاللمنأوالشركة،مقرإلىاحلضوراوااللكتروني،املوقعطريقعنشكوىأيإيصالباإلمكانحيثواالقتراحاتالشكاوىتقدميالشركةتتيح•
قبلمنإليهابتعرضونقانونيةغيرأوسليمةغيرممارساتبوجودشكوكأومعلوماتمنلديهمعمااإلبالغحالفياملصالحأصحابالشركةحتمي•

.الشركة

طةأنشبطبيعةالصلةذاتباملوضوعاتاملتعلقةالتنفيذيةوإدارتهاإدارتهامجلسأعضاءمنلكلمناسبةتدريبيةبرامجاعتمادعلىالشركةحترص•
ويحرصإليهماملسندةاملهامألداءالكافيالوقتوتخصيصلاللتزامكاملاستعدادعلىاإلدارةمجلسأعضاءجميعفإنوعليهالشركة،عملومجال

مانضأجلمنحديثاًاملعيننيلألعضاءالتعريفيةالبرامجبوضعالشركةتقومكماوالتطوير،التدريببرامجفيالفعالةاملشاركةعلىكذلكاألعضاء
األموالغسلومكافحةواإلفصاحاحلوكمةمتطلباتعنعملورشة2021لعامالتدريبيةالدورةتضمنتالتشغيلية،وعملياتهاالشركةبأنشطةمعرفتهم

.املالأسواقهيئةلتعليماتوفقاُ

.عنهاملنبثقةواللجانككلاإلدارةمجلسأداءبتقييمسنويبشكلالترشيحاتجلنةتقوم•
امبوالضعفالقوةجوانبوحتديدسنويبشكلالتنفيذيةاإلدارةأداءلتقييماملوضوعيةاألداءومؤشراتمعاييرواعتمادبإعدادالترشيحاتجلنةتقوم•

.واستراتيجيتهاالشركةأهدافمعيتماشى



Value Creation

بياناتعلىتعتمدبالشركةجوهريةقراراتأيةاتخاذعمليةوأناإلستراتيجيةاألهدافحتقيقإلىتهدفبالشركةاملستخدمةوالنظمالعملآلياتأن•
.بهااملخاطرمستوىوقياسالشركةوأهدافباستراتيجيةالقراراتتلكمتاشيمدىاإلعتبارفيتأخذمتكاملةوتقارير

التنفيذيةواإلدارةاإلدارةمجلسأعضاءجميععلىاألخالقيةالقيمتطبقحيثاألخالقيةوالقيماملهنيالسلوكعملميثاقبإعدادالشركةقامت•
.بالشركةالعاملنيواملوظفني

الساريةماتوالتعليبالقواننيوااللتزاماألنشطةكافةفيواملهنيةالشخصيةالنزاهةمعاييرألعلىوفقاًالتصرفميثلهامنوكلموظفيهامنالشركةتتوقع•
.بالشركة

قةوثيمحتوياتعلىباالطالعاخلاصاالقرارعلىبالتوقيعبالشركةوموظفيهماملجلسأعضاءكافةقيامخاللمناملهنيالسلوكلقواعداالمتثالمت•
.األخالقيةوالقيماملهنيالسلوكقواعد

امماألداءمعدلحتسنيعلىتساعدالتياملزاياحتديدمعالشركةتزاولهاالتياألعمالمختلففيالكفاءاتاستقطابإلىدائمااإلدارةمجلسيسعى•
.العاملنيلدىاملؤسسيةالقيمخلقعلىفعالبشكليساهم

دوريةيرتقاربإعدادالشركةتقوملذلكوامتثاالًشمولية،أكثرتصبحكيلديهابهااملعمولالداخليةالتقاريرلنظماملستمرالتطويرعلىالشركةتعمل•
قيقحتعلىتساعدوالتي(الصلةذاتاألطرافتقريراملكافآت،تقريرالتدقيق،جلنةتقريراحلوكمة،تقريرالسنوي،التقرير–سنويةربعتقارير)

.للشركةاإلستراتيجيةاألهداف

وذلكاصخبوجهالشركةفيوالعاملنيعامبوجهاملجتمعيةالتنميةلتحقيقومهنياًأخالقياًبالتصرفاملستمرااللتزامفيتتمثلاالجتماعيةاملسؤوليةإن•
.ككلواملجتمعللعاملواملعيشيةاالجتماعيةالظروفحتسنيعلىالعملخاللمن

االجتماعيةاملسؤوليةأهميةعلىتركزسياسةبإعدادالشركةقامتحيثاالجتماعيةللمسؤوليةالشركةإدراكمبدىربطهمنالبدالشركةجناحإن•
عاييرمبعدةااللتزامعلىالشركةوتعتمدللشركة،العامةالصورةوحتسنيوالفسادالسلبيةجوانبومكافحةوالشفافيةالنزاهةمستوىرفعفيوتساهم
ومساندتهاملجتمعدعمواملسؤولية،االحترامومنهاأساسية

.الراهنةالظروفظلفياتباعهاالالزمالصحيةواالشتراطاتكورونافيروساضرارعنللموظفنيتوعيةحملةبعملالشركةقامت•
.التابعةوشركاتهابالشركةالوطنيةالكفاءاتتعينيخاللمنالشركةعملياتدعم•
.لهااملناسبةالظروفوتهيئةعملفرصتوفير•
.ككلواملجتمعوعائالتهمالعاملةللقوىاملعيشيةالظروفنوعيةحتسنيعلىالعمل•
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 المجمع األرباح أو الخسائربيان 

  2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 إيضـاحات 
2021 

 دينار كويتي 
2020 

 دينار كويتي 
    

    العمليات المستمرة

 1,391,550 1,065,105  إيرادات خدمات 
 (1,340,831) (786,776)  تكاليف خدمات  

  

────────── ────────── 

 50,719 278,329  مجمل الربح 
    

 658,756 8,400  إيرادات أخرى  
 300,571 255,002  إيرادات تمويل  

محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  رغي (خسائرأرباح )
 (751,982) 146,646  أو الخسائر 

 (1,223,105)     -  مخصص خسائر االئتمان المتوقع لمدينين وأرصدة مدينة أخرى 
 (295,536)     -  مخصص مخزون بطيء الحركة

 (362,340) (226,862)  تكاليف موظفين 
 (801,783) (703,515)  مصروفات عمومية وإدارية 

 (26,968) (21,389)  تكاليف تمويل   
 (8,408) (9,553)  فروق تحويل عمالت اجنبية صافي 

  

────────── ────────── 

 (2,460,076) (272,942)  قبل الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  من العمليات المستمرة السنة خسارة 
  ────────── ────────── 

 7,511 (3,036)  الضرائب على العمليات األجنبية  
 (1,457) (43,396)  ضريبة دعم العمالة الوطنية 

 (583) (17,358)  الزكاة
     -     - 17 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

  

────────── ────────── 

 (2,454,605) (336,732)   من العمليات المستمرةالسنة  خسارة 
    

    العمليات الموقوفة 
    

 693,134 2,906,115 15 ربح السنة من العمليات الموقوفة

  ────────── ────────── 

 (1,761,471) 2,569,383  السنة  ( خسارةربح ) 
  

══════════ ══════════ 

    الخاص بــ:  

 (1,891,127) 1,531,688  األممساهمي الشركة 
 129,656 1,037,695  الحصص غير المسيطرة 

 

 ────────── ────────── 

  2,569,383 (1,761,471) 
 

 ══════════ ══════════ 

  فلس    (2.52)   فلس   2.04 16 األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم ربحية )خسارة( السهم 
  

══════════ ══════════ 

من العمليات  خسارة السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم 
 16 المستمرة

 فلس   (3.12) فلس   (0.45)

 
 

══════════ ══════════ 



 القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة شركة بيت الطاقة 
 

 

 من هذه البيانات المالية المجمعة. جزءا  تشكل  25إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
 

9 
 

 المجمعبيان الدخل الشامل 

  2021ديسمبر   31 في للسنة المنتهية

  
2021 

 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

    

 (1,761,471) 2,569,383   السنة(  خسارةربح )
  

────────── ────────── 

    : شاملة أخرى خسائر

    المجمع األرباح أو الخسائريتم إعادة تصنيفها الحقا  إلى بيان  بنود يتم أو قد

 (1,061,704) (4,451,099)  عمليات اجنبية الناتجة من تحويل صافي فروق التحويل 
  

────────── ────────── 

  (4,451,099) (1,061,704) 

    المجمع:  األرباح أو الخسائربنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان 

 32,065 45,074  ربح القيمة العادلة لموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
  

────────── ────────── 

 (1,029,639) (4,406,025)    الشاملة األخرى للسنة  إجمالي الخسائر
  ────────── ────────── 

 (2,791,110) (1,836,642)  إجمالي الخسائر الشاملة للسنة
  ══════════ ══════════ 

    الخاص بــ:

 (2,534,303) (1,290,626)  األممساهمي الشركة  

 (256,807) (546,016)  الحصص غير المسيطرة 
  ────────── ────────── 

  (1,836,642) (2,791,110) 
  ══════════ ══════════ 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
  2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

  األم الخاصة بمساهمي الشركة  

 

 رأس 
 المال 

 عالوة  
 إصدار  
 أسهم 

 احتياطي  
 اجباري

احتياطي  
 اختياري  

احتياطيات  
 أخرى  

احتياطي  
تحويل عمالت  

 أجنبية
 احتياطي  

 القيمة العادلة  

احتياطيات  
بيع  مجموعة 
بها   محتفظ 
 لغرض البيع

خسائر 
 متراكمة 

اإلجمالي  
 الفرعي 

 الحصص  
 المسيطرة غير  

 إجمالي 
 حقوق الملكية 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
             

 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  2021يناير  1كما في 

 2,569,383 1,037,695 1,531,688 1,531,688     -     -     -     -     -     -     -     - السنة   ربح

شاملة أخرى   إيرادات)خسائر( 
 (4,406,025) (1,583,711) (2,822,314)     -     -    28,960 (2,851,274)     -     -     -     -     - للسنة  

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

إجمالي )الخسائر( اإليرادات 
 (1,836,642) (546,016) (1,290,626) 1,531,688     -    28,960 (2,851,274)     -     -     -     -     -   الشاملة للسنة

 (53,853) (53,853)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - توزيعات أرباح موزعة 

ارتفاع معدل  تعديل ناتج من 
 258,758 92,506 166,252 166,252     -     -     -     -     -     -     -     - ( 15التضخم )إيضاح 

     -     -     -     - (11,759,446) (189,433) 11,948,879      ( 15عمليات موقوفة )إيضاح 

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

 21,403,316 1,398,283 20,005,033 (44,228,238) (11,759,446)     - 712,484 (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000  2021ديسمبر  31كما في 

 

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

 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 2020يناير  1كما في 

 (1,761,471) 129,656 (1,891,127) (1,891,127)     -    -    -     -     -     -     -     - السنة  خسارة

إيرادات شاملة أخرى  )خسائر( 
 (1,029,639) (386,463) (643,176)     -     - 20,602 (663,778)     -     -     -     -     - للسنة  

 

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

إجمالي )الخسائر( اإليرادات 
 (2,791,110) (256,807) (2,534,303) (1,891,127)     - 20,602 (663,778)     -     -     -     -     - الشاملة للسنة  

 (360,623) (360,623)     -     -     -     -     -     -     -     -     -     - توزيعات أرباح موزعة 

ارتفاع معدل  تعديل ناتج من 
 (979,689) (350,239) (629,450) (629,450)     -     -     -     -     -     -     -     -   ( 15التضخم )إيضاح 

 

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

 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 2020ديسمبر  31كما في 

 

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 بيان التدفقات النقدية المجمع 

  2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 إيضاحات  
2021 

 دينار كويتي 
2020 

 دينار كويتي
    أنشطة التشغيل

 (2,460,076) (272,942)  من العمليات المستمرة قبل الضرائب السنة    خسارة   

 1,389,419 4,820,946  ربح السنة من العمليات الموقوفة قبل الضرائب
    

     الضرائب بصافي التدفقات النقدية:    السنة قبل (  خسارةربح ) تعديالت لمطابقة  

ورد مخصص انخفاض في القيمة مأخوذ مسبقا ، مدرج   من بيع ممتلكات ومعداتربح  
 (620,203)     -  ضمن إيرادات أخرى 

 (300,571) (255,002)  إيرادات تمويل 

 (349)     - 6 التغير في القيمة العادلة لعقار استثماري 

خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو )ربح( 
 751,982 (146,646)  الخسائر 

 1,223,105     -  لألرصدة المدينة   مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

 644,074     -  مخصص مخزون بطيء الحركة 

 8,753     - 7 زميلة    شركة حصة في نتائج  

 33,498 12,298  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  محتسب ل مخصص  

 (2,618)     -  مخصص انتفت الحاجة إليه 

 301,325 16,134 4 ممتلكات ومعدات استهالك 

 85,887 207,430 5 استهالك موجودات حق االستخدام

 36,323 34,701  تكاليف تمويل 

 (1,831,226) (2,509,049)  فروق تحويل عمالت اجنبية  

 (529,276) 485,055 15   ارتفاع معدل التضخممن    ة ناتج   ماليةرباح( )أ خسائر 
  ────────── ────────── 

  2,392,925 (1,269,953) 

    تعديالت على رأس المال العامل:  ال 

 623,741 89,787  مخزون 

 2,784,411 1,369,375  مدينون وأرصدة مدينة أخرى 

 (336,725) (1,565,841)  دائنون ومطلوبات أخرى 
  ────────── ────────── 

 1,801,474 2,286,246  التدفقات النقدية الناتجة من العمليات

 (46,704) (45,454)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة  
  ────────── ────────── 

 1,754,770 2,240,792  صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 
  ────────── ────────── 

    أنشطة االستثمار 

 (59,524) (71,703) 4 شراء ممتلكات ومعدات 

 264,051 444  من بيع ممتلكات ومعدات  متحصالت

 22,613 723  صافي الحركة في أرصدة بنكية مقيدة وودائع  
  ────────── ────────── 

 227,140 (70,536)  الناتجة من أنشطة االستثمار  )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية
  ────────── ────────── 

    أنشطة التمويل 

 (9,355) (13,312)  تكاليف تمويل مدفوعة  

 340,356 307,422  إيرادات تمويل مستلمة 

 (10,095) (3,621)  صافي الحركة في دائني مرابحة 

 (360,623) (53,853)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير المسيطرة

 (129,397) (48,454) 5 سداد مطلوبات تأجير
  ────────── ────────── 

 (169,114) 188,182  أنشطة التمويل  (المستخدمة في الناتجة من ) صافي التدفقات النقدية  
  ────────── ────────── 

 (279,131) (3,088,376)  تأثير تحويل العمالت األجنبية والتعديل الناتج من ارتفاع معدل التضخم  
  ────────── ────────── 

 1,533,665 (729,938)  الزيادة في النقد والنقد المعادل  )النقص(  صافي 

 15,597,810 17,131,475  النقد والنقد المعادل في بداية السنة  
  ────────── ────────── 

 17,131,475 16,401,537 11 النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 
    

    

    بنود غير نقدية:

     - (60,484) 5 موجودات حق االستخدام إضافة إلى  
  ══════════ ══════════ 

     - 60,484 5 إضافة إلى مطلوبات تأجير
  ══════════ ══════════ 
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 معلومات حول الشركة -1
   

"( هي شركة مساهمة كويتية تم تسجيلها وتأسيسها في دولة الكويت بموجب األم  القابضة ش.م.ك.ع. )"الشركة إن شركة بيت الطاقة  

 .2005مايو   23الكويت بتاريخ  بورصة  في    األم   أسهم الشركة   إدراج . تم  1996يوليو   30بتاريخ   68770السجل التجاري رقم  
 

مدينة الكويت وعنوانها البريدي هو ص.ب.   –   14الدور    –   منطقة المرقاب   –   االنماء في برج  األم  كز المسجل للشركة  يقع عنوان المر 

 ، دولة الكويت.  13080، الصفاة  21909
 

"( والتي هي بدورها الوسطى   ش.م.ك. )مقفلة( )"الشركة األم هي شركة تابعة لشركة المشروعات التنموية القابضة  األم  الشركة  

 شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي ش.م.ك.ع. )"الشركة األم الكبرى"( وهي شركة مدرجة في بورصة الكويت. 
 

 31بـ "المجموعة"( للسنة المنتهية في    معا  التابعة )يشار إليها    وشركاتهاللشركة األم    المجمعةتم التصريح بإصدار البيانات المالية  

بتاريخوف  2021ديسمبر   األم  الشركة  إدارة  مجلس  لقرار  السنوية   2022  مارس  29  ق ا  العمومية  الجمعية  لموافقة  وتخضع 

 بعد إصدارها.  المجمعةتعديل هذه البيانات المالية  صالحيةللمساهمين. إن الجمعية العمومية السنوية لمساهمي الشركة األم لديها 
 

 : األم   للشركة نشطة الرئيسية  فيما يلي األ
 

  أو   األجنبية وكذلك تملك الحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة الكويتية أو    تملك أسهم الشركات المساهمة الكويتية

 تأسيس هذه الشركات بنوعيها وإدارتها وإقراضها ورعايتها. أو    األجنبية 

  20حصة ملكية ال تقل عن    األم   تمويل ورعاية الشركات التي تملك فيها الشركة .% 

  صناعية   حقوق عالمات تجارية صناعية ورعاية الشركات األجنبية وأي  أو    تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع

 خارجها. أو    سواء داخل الكويت  األم   ذات صلة تتعلق بذلك وتأجير مثل هذه الحقوق لشركات أخرى لصالح الشركة 

  رات الالزمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون. تملك المنقوالت والعقا 

   عن طريق استثمارها في محافظ تدار من قبل شركات متخصصة.  األم  استغالل الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة 
 

 السمحة. تمارس المجموعة أنشطتها طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية  
 

من قبل مساهمي الشركة األم خالل    2020ديسمبر    31للمجموعة للسنة المنتهية في    المجمعةتمت الموافقة على البيانات المالية  

ديسمبر    31. ولم يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح للسنة المنتهية في  2021مايو    4المنعقد في    ةاجتماع الجمعية العمومية السنوي

2020. 
 

 والسياسات المحاسبية الهامة أساس االعداد  2
 

 االعداد  أساس 2.1
 

 ن مجلس معايير المحاسبة الدولية.  ع المالية الصادرة  للتقاريرللمعايير الدولية تم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا  
 

قياس العقار االستثماري والموجودات المالية   إلعادةالمعدل  وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية  للمجموعة  تم إعداد البيانات المالية المجمعة  

أو   رباحوالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى،  

العادلة.   للقيمة  وفقا  المجموعة  الخسائر  مبدأ أعدت  إلى  استنادا   عملياتها  ستواصل  أنها  أساس  على  المجمعة  المالية  البيانات 

 االستمرارية.
 

 . األم شركةللتم عرض البيانات المالية المجمعة بالدينار كويتي الذي يمثل أيضا  العملة الرئيسية 
 

   التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.2
 

  والتفسيرات الجديدة والمعدلةالمعايير  2.2.1
 

. لم  2021يناير  1قامت المجموعة ألول مرة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 سر بعد. يولكن لم  ادرر أو تفسير أو تعديل صياتقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي مع
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 )تتمة(  والسياسات المحاسبية الهامةأساس االعداد  2
 

 )تتمة(  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.2
 

 )تتمة( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة 2.2.1
 

ومعيار المحاسبة الدولي    9: تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  2المرحلة    -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة  
 16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير المالية  7والمعيار الدولي للتقارير المالية  39

نتيجة استبدال معدل )اإليبور( المعروض فيما    المجمعة  المالية  بياناتتقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتعلق بالتأثيرات على ال

 لي تقريبا  من المخاطر. تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية: بين البنوك بمعدل فائدة بديل خا
 

   مبرر عملي يستلزم إجراء تغيرات تعاقدية أو تغيرات على التدفقات النقدية والتي تكون مطلوبة بصورة مباشرة لعملية

 عر الفائدة السوقية. اإلصالح، والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في س

 بتغييرات يتعين إجراؤها بموجب متطلبات إصالح معدل اإليبور على تصنيفات التحوط وتوثيقات التحوط دون   السماح

 إيقاف عالقة التحوط. 

 إعفاء مؤقت للشركات من استيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها بصورة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي تحمل   تقديم

 فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. معدل 
 

للمجموعة المجمعة  المالية  البيانات  تأثير على  التعديالت أي  لهذه  العملية في  لم يكن  المبررات  المجموعة استخدام  . تعتزم 

 الفترات المستقبلية عندما تكون سارية.
 

 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية  2021يونيو   30بعد  19-امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس كوفيد
تعديل على المعيار  -  19-امتيازات اإليجار المتعلقة بفيروس كوفيد  2020مايو    28أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في  

المالية   للتقارير  التأجير  16الدولي  للمستأجرين من تطبيق إرشعقود  إعفاء   التعديالت  للتقارير . تمنح  الدولي  المعيار  ادات 

- بشأن المحاسبة عن تعديل عقد التأجير بما يعكس امتيازات اإليجار الناشئة كنتيجة مباشرة لتفشي جائحة كوفيد  16المالية  

ا عملي ا، قد يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار المتعلق بفيروس كوفيد19 ا لكونه مبرر  ح  الممنو  19-. نظر 

بهذا االختيار باحتساب أي تغيير في مدفوعات التأجير   يقوممن المؤجر يمثل تعديال لعقد التأجير أم ال. يقوم المستأجر الذي  

بنفس الطريقة التي يحتسب بها حدوث أي تغيير وفق ا للمعيار الدولي للتقارير   19-الناتجة عن امتياز اإليجار المتعلق بكوفيد

 ل التغيير تعديال لعقد التأجير.، إذا لم يمث16المالية 
 

، قام مجلس معايير المحاسبة 19-، ولكن مع استمرار تأثير جائحة كوفيد2021يونيو    30كان من المقرر تطبيق التعديل حتى  

 .  2022يونيو  30بتمديد فترة تطبيق المبرر العملي حتى  2021مارس  31الدولية في 
 

ولكنها تعتزم تطبيق المبرر العملي إذا أصبح ساريا  خالل الفترة  19-متعلقة بجائحة كوفيدلم تتلق المجموعة امتيازات إيجار 

 المسموح بها للتطبيق. 
 

يناير  1إن التعديالت األخرى على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تسري للفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ اعتبارا من  

 . للشركة األمي على السياسات المحاسبية أو المركز أو األداء المالي لم يكن لها أي تأثير ماد 2021
 

   ملخص السياسات المحاسبية للمعامالت واألحداث الجديدة 2.2.2
 

 محتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة ال متداولةالموجودات غير ال
المتداولة ومجموعات   الدفترية  تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات غير  للبيع إن كان يمكن استعادة قيمتها  البيع كمحتفظ بها 

بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع وليس من االستخدام المستمر. يتم قياس الموجودات غير المتداولة ومجموعات البيع المصنفة 
أقل. تتمثل التكاليف حتى البيع في التكاليف كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصا  التكاليف حتى البيع أيهما  

 التزايدية المتعلقة مباشرة  ببيع األصل )مجموعة البيع( باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخل. 
 

احا   يتم اعتبار أنه تم الوفاء بمعايير التصنيف كمحتفظ بها للبيع فقط عندما يكون البيع محتمال  بدرجة كبيرة وأن يكون األصل مت
أو مجموعة البيع متاحة للبيع الفوري في حالتها الحالية. يتعين أن توضح اإلجراءات المطلوبة إلتمام البيع أنه من غير المحتمل  
إجراء تغيرات جوهرية للبيع أو أنه سيتم سحب قرار البيع. ويجب أن تلتزم اإلدارة بالتخطيط لبيع األصل وأن يتم انجاز عملية 

 الل سنة واحدة من تاريخ التصنيف. البيع المتوقعة خ
 

 لبيع. غرض افور تصنيفها كمحتفظ بها ل وموجودات حق االستخدام ال يتم استهالك أو إطفاء الممتلكات والمعدات
 

 تُعرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع بصورة مستقلة كبنود متداولة في بيان المركز المالي المجمع. 
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 )تتمة(  والسياسات المحاسبية الهامةأساس االعداد  2
 

 )تتمة(  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.2
 

 )تتمة( المحاسبية للمعامالت واألحداث الجديدةملخص السياسات  2.2.2

 )تتمة(محتفظ بها لغرض البيع والعمليات الموقوفة ال متداولةالموجودات غير ال
لتصنيف ضمن العمليات الموقوفة إذا كانت جزءا من منشأة قد تم بيعها أو تصنيفها كمحتفظ بها لغرض لتؤهل مجموعة البيع  

 البيع، و: 
 

 بند جوهري مستقل من األعمال أو المنطقة الجغرافية للعمليات؛ أو  تمثل 
 جزءا من خطة تنسيقية موحدة لبيع قطاع جوهري مستقل من األعمال أو عمليات تقع بمنطقة جغرافية معينة؛ أو  تمثل 
 شركة تابعة تم حيازتها فقط لغرض إعادة البيع.  تمثل 

 

ئب من يتم استبعاد العمليات الموقوفة من نتائج العمليات المستمرة وتعرض كمبلغ فردي ضمن األرباح أو الخسائر بعد الضرا
 . المجمع األرباح أو الخسائرالعمليات الموقوفة في بيان 

 

   صادرة ولكن لم تسر بعد معايير    2.3
 

صدر عدد من المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات ولكن لم تسر بعد حتى تاريخ اصدار البيانات المالية المجمعة للمجموعة. إال 
المجموعة تطبيق هذه   للمجموعة. تنوي  المجمعة  المالية  البيانات  تأثير جوهري على  المتوقع أن يكون ألي منها  أنه ليس من 

 ة والمعدلة متى امكن ذلك عندما تصبح سارية المفعول. المعايير والتفسيرات الجديد
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة     2.4
 

 التجميع  أساس  2.4.1
 

 استثمارات مباشرة بها:  األم التالية والتي للشركة وشركاتها التابعة األم تتضمن البيانات المالية المجمعة البيانات المالية للشركة 
 

 األنشطة الرئيسية   حصة الملكية   بلد التأسيس   الشركات التابعة 

  

2021 2020 
 

  

% % 
 

شركة هجليج للخدمات البترولية واالستثمار 
 خدمات الطاقة والمقاوالت  64.25  64.25  السودان  المحدودة

Nordic Intervention Services L.L.C.  خدمات الطاقة  100.00 100.00 دولة االمارات 
Nordic Energy F.Z.C.   خدمات الطاقة  92.50     92.50     دولة االمارات 

AREF Energy International Ltd   الخدمات المالية  100.00 100.00 يمان ا جزر ك 
 

ويستمر التجميع    للسيطرة،الذي يمثل تاريخ ممارسة المجموعة    االستحواذيتم تجميع الشركات التابعة بالكامل اعتبارا من تاريخ  
يكون لها حقوق في، العائدات المتغيرة من مشاركتها  أو    تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة،حتى تاريخ توقف هذه السيطرة.  

 في الشركة المستثمر فيها ويكون لها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها.  
 

 تسيطر المجموعة بشكل محدد على شركة مستثمر فيها فقط إذا كان لديها: 
 

 كة المستثمر فيها )أي لديها حقوق حالية تمنحها القدرة على توجيه األنشطة ذات الصلة على  القدرة على السيطرة على الشر
 الشركة المستثمر فيها(. 

 حقوق في العائدات المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها. أو  تعرض لمخاطر،ال 
 اتها. القدرة على استغالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عائد 
 

كافة  حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة  أو    المجموعة أقل من األغلبية في حقوق التصويتعندما يكون لدى  
الحقائق والظروف ذات الصلة في االعتبار عند تقييم ما إذا كان لديها القدرة على السيطرة على الشركة المستثمر فيها بما في ذلك 

 ما يلي:
 

  .الترتيبات التعاقدية مع مالكي األصوات اآلخرين في الشركة المستثمر فيها 
  .الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى 
 .حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة 
 

إذا كانت المعلومات والظروف  بيانات مالية مجمعة، تعيد المجموعة تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها  كل  في تاريخ  

تشير إلى وقوع تغيرات في واحد أو أكثر من عوامل السيطرة الثالثة. يبدأ تجميع الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على  

ات  السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف تلك السيطرة عندما تفقد المجموعة السيطرة على تلك الشركة التابعة. ويتم إدراج الموجود

والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو بيعها خالل السنة في البيانات المالية المجمعة 

 من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.



 شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2021ديسمبر  31في كما  
 

 

15 
 

 )تتمة(  والسياسات المحاسبية الهامةأساس االعداد  2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     2.4

 )تتمة(أساس التجميع   2.4.1

للمجموعة وبالحصص غير المسيطرة  الشركة األم  الخسائر وكل بند من بنود اإليرادات الشاملة األخرى بمساهمي  أو    رباح تتعلق األ

تعديالت على البيانات المالية للشركة    إجراءرصيد عجز للحصص غير المسيطرة. عند الضرورة، يتم  إلى    حتى إن أدى ذلك األمر

كافة  استبعاد  التجميع  عند  يتم  للمجموعة.  المحاسبية  السياسات  مع  التابعة  للشركة  المحاسبية  السياسات  تتماشى  لكي  التابعة 

المتعل النقدية  والتدفقات  والمصروفات  واإليرادات  الملكية  وحقوق  المجموعة  شركات  بين  فيما  والمطلوبات  قة  الموجودات 

 بالمعامالت بين شركات المجموعة.
 

 يتم المحاسبة عن التغير في حصة ملكية شركة تابعة دون فقد السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. 
 

إنها تستبعد الموجودات ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحصص فالمجموعة السيطرة على شركة تابعة  إذا فقدت  
ويتم االعتراف بأي  الخسائر.  أو    رباحفي األخسائر  أو    أرباحرى لحقوق الملكية، في حين تسجل أي  غير المسيطرة واي بنود أخ

 استثمار متبقي بالقيمة العادلة في تاريخ فقد السيطرة. 
 

باستخدام األم  شهر من تاريخ البيانات المالية المجمعة للشركة  تاريخ ال يقل عن ثالثة أعداد البيانات المالية للشركات التابعة في  يتم إ
معامالت  أو    تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة بحيث تعكس تأثير أي أحداث  إجراءيتم  نفس السياسات المحاسبية.  

 ديسمبر.  31جوهرية حدثت حتى 
 

. إذا فقدت المجموعة  رصيد عجزإلى    اإليرادات الشاملة للشركة التابعة بالحصص غير المسيطرة حتى وإن أدى ذلك  إجمالييتعلق  
 : السيطرة على شركة تابعة، فإنها

 

  .تستبعد موجودات )بما في ذلك الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة 
 للحصص غير المسيطرة.  دفتريةتستبعد القيمة ال 
  العمالت األجنبية المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية.  تحويلتستبعد فروق 
  .تعمل على تحقق القيمة العادلة للمقابل المستلم 
  .تعمل على تحقق القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به 
 الخسائر.أو  رباحعجز في األأو  تعمل على تحقق أي فائض 
   رباحاألأو    الخسائرأو    رباحاألإلى    تصنيف حصة المجموعة من البنود المسجلة سابقا  في اإليرادات الشاملة األخرى تعيد 

 ، متى كان ذلك مناسبا .المرحلة
  

 والشهرة عمالدمج األ 2.4.2
وفقا  لمجموع المقابل المحول، ويقاس بالقيمة   االستحواذ. تقاس تكلفة  االستحواذباستخدام طريقة    عماليتم المحاسبة عن دمج األ

، تختار المجموعة  أعمالوقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المشتراة. بالنسبة لكل عملية دمج    االستحواذالعادلة في تاريخ  
العادلة بالقيمة  النسبية في صافي قأو    ما بين قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المشتراة إما  يمة الموجودات بالحصة 

  " المصروفات اإلدارية"كمصروفات عند تكبدها وتدرج ضمن   باالستحواذالمحددة للشركة المشتراة. يتم تحميل التكاليف المتعلقة  
 المجمع. األرباح أو الخسائرفي بيان 

 

، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقدرة لغرض التحديد والتصنيف المناسب وفقا   أعمال  علىالمجموعة    تستحوذعندما  
ويتضمن ذلك فصل المشتقات المتضمنة  . االستحواذللشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ 

 في العقود الرئيسية من قبل الشركة المشتراة.
 

على مراحل، فإن حصة الملكية المحتفظ بها سابقا  في الشركة المشتراة يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة    عمالدمج األعند تحقيق  
 المجمع.  األرباح أو الخسائرخسائر ناتجة في بيان أو  أرباحوتدرج أي االستحواذ في تاريخ 

 

. إن التغيرات الالحقة في  االستحواذه بالقيمة العادلة في تاريخ  إدراج إن أي مقابل محتمل يتم تحويله من قبل المشتري سوف يتم  
ا سوف يتم  أو   القيمة العادلة للمقابل المحتمل الذي من المقدر أن يكون أصال     9الدولي للتقارير المالية  معيار  لها وفق ا لإدراجالتزام 

في حالة تصنيف المقابل المحتمل ضمن حقوق  األخرى.    كتغير في اإليرادات الشاملةأو    المجمع  األرباح أو الخسائرإما في بيان  
قع فيها المقابل المحتمل ضمن  في الحاالت التي ال ي الملكية فال يجب إعادة قياسه حتى يتم تسويته بالكامل ضمن حصوص الملكية.  

قابل المحتمل ناسب. وال يعاد قياس الم الية الم، فيتم قياسه وفقا للمعيار الدولي للتقارير الم9الدولي للتقارير المالية  معيار  النطاق  
 المصنف ضمن حقوق الملكية ويتم المحاسبة عن التسوية الالحقة ضمن حقوق الملكية. 
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 )تتمة( دمج األعمال والشهرة 2.4.2
المقابل المحول والمبلغ المسجل للحصص غير المسيطرة وأية حصة    إجمالييتم قياس الشهرة مبدئيا  بالتكلفة التي تمثل زيادة  

زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة محتفظ بها سابق ا عن صافي الموجودات المحددة والمطلوبات المقدرة. في حالة  
وكافة المطلوبات المقدرة،   المستحوذ عليهاتعيد المجموعة تقييم مدى دقة تحديد كافة الموجودات    المقابل المحول،  إجماليعن  

. إذا كانت نتائج إعادة التقييم ال  االستحواذات المستخدمة في قياس المبالغ التي سيتم تسجيلها في تاريخ  جراءوتقوم بمراجعة اإل
األرباح المقابل المحول، يدرج الربح في بيان    إجماليعن  المستحوذ عليها  ودات  زيادة القيمة العادلة لصافي الموجإلى    تزال تشير
 المجمع.  أو الخسائر

 

المبدئي، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا  أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة. لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم    االعترافبعد  
كل وحدة من وحدات إنتاج النقد لدى المجموعة والتي من  إلى    ،االستحواذ، من تاريخ  عمالتوزيع الشهرة المكتسبة في دمج األ

تلك  إلى    المطلوبات األخرى للشركة المشتراةأو    لنظر عن تخصيص الموجوداتبصرف ا  عمالالمتوقع أن تستفيد من دمج األ
 الوحدات. 

 

يتم   الوحدة،  العملية بداخل تلك  النقد ويتم استبعاد جزء من  إنتاج  ا من وحدة  الشهرة جزء  المرتبطة   إدراجعندما تشكل  الشهرة 
الخسائر الناتجة عن استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة المستبعدة  أو    رباحللعملية عند تحديد األ  دفتريةبالعملية المستبعدة في القيمة ال

 القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة إنتاج النقد. أساسفي هذه الظروف على 
 

  االعتراف باإليرادات 2.4.3
العميل لقاء مبلغ يعكس المقابل الذي  إلى   الخدماتأو   عندما تنتقل السيطرة على البضاعةمن العقود مع العمالء  اإليرادات  تسجل  

تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير  الخدمات.  أو    تتوقع المجموعة احقيتها في الحصول عليه مقابل هذه البضاعة
 نفسها في جميع ترتيبات إيراداتهاتمثل  ية  أساسأنها شركة  إلى    نتهتوكيل. واأو    يةأساسمعينة لتحديد ما إذا كانت تعمل كشركة  

يجب أيضا  الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات وتعمل بموجب نطاق تسعير كما تتعرض لمخاطر االئتمان.  حيث أنها الملتزم  
 اإليرادات: االعتراف بالمحددة التالية قبل االعتراف الوفاء بمعايير 

 

 إيرادات عقود  
مرحلة إنجاز إلى    اإليرادات المرتبطة بالعقد بالرجوعاالعتراف بعند إمكانية قياس نتيجة أحد العقود بصورة موثوق منها، يتم  

نشاط المقاوالت كما في تاريخ البيانات المالية المجمعة )طريقة نسبة اإلنجاز(. ويتم احتساب مخصص بالكامل لمبلغ الخسائر 
 قود غير المكتملة في السنة التي يتم فيها التوقع بتلك الخسائر ألول مرة. المتوقعة للع

 

 يمكن قياس نتيجة العقد بصورة موثوق منها:  
 

  إيرادات العقد بصورة موثوق منها،   إجماليفي حالة إمكانية قياس 
 المجموعة،إلى  مع وجود احتمال تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالعقد 
   في حالة إمكانية قياس تكاليف إنجاز العقد ومرحلة اإلنجاز بصورة موثوق منها؛ و 
 الحد الذي يمكن معه مقارنة التكاليف الفعلية  إلى    في حالة إمكانية تحديد وقياس التكاليف المتعلقة بالعقد بصورة موثوق منها

 المتكبدة للعقد بالتقديرات السابقة. 
 

الحد الذي يتوقع معه إلى    إيرادات العقد فقطب  االعترافتيجة عقد اإلنشاء بصورة موثوق منها، يتم  في حالة عدم إمكانية قياس ن 
إيرادات العقد )وفقا للموضح أدناه(   إجمالياسترداد التكلفة المتكبدة. عند تطبيق طريقة نسبة اإلنجاز، تقابل االيرادات المحققة  

تكاليف العقد )وفقا للموضح أدناه( المتكبدة حتى تاريخه والتكاليف    إجماليمضروبا في نسبة االنجاز الفعلية بناء على النسبة من  
 المقدرة حتى االنجاز.  

 

العقد والمطالبات   أعماللعقد زائدا  أي تغييرات في  تقابل إيرادات العقد المبلغ المبدئي لإليرادات المتفق عليها في ا  –إيرادات العقد  
الحد الذي يمكن معه أن تنشأ عنها إيرادات؛ ويمكن قياسها بصورة موثوق منها. تدرج إيرادات مطالبات  إلى  والدفعات التحفيزية

  التغيير في الفترة التي يتم فيها الموافقة على هذه المطالبات.
 

تكاليف العقد التكاليف التي تتعلق بصورة مباشرة بالعقد المحدد والتكاليف التي تتعلق بنشاط العقد بصورة  تتضمن    –تكاليف العقد  
عامة ويمكن توزيعها على العقد. تتكون التكاليف المتعلقة بالعقد المحدد بصورة مباشرة من: تكلفة المواد المستخدمة في اإلنشاء؛  

 المعدات المستخدمة في العقد؛ والتكاليف االخرى المتعلقة بالعقد بصورة مباشرة. وتكاليف العمالة؛ واستهالك الممتلكات و
 

واأل  سجلت بالرجوع  رباحاإليرادات  للتكاليف  المتضمنة  العقود  األتعاب  إلى    من  زائدا  السنة  المتكبدة خالل  المستردة  التكاليف 
 التكاليف المقدرة للعقد. إجماليتاريخه بالمكتسبة والتي يتم قياسها بنسبة تعلق التكاليف المتكبدة حتى 

 

إن موجودات العقد هي الحق في الحصول على مقابل نتيجة تقديم بضاعة او خدمات الى العميل. في حالة    -   موجودات العقود
البضاعة او الخدمات الى العميل قبل قيام العميل بسداد المقابل او قبل استحقاق المبلغ؛ تسجل موجودات العقد    المجموعةتقديم  

 بالمقابل المكتسب المشروط.   
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 )تتمة( باإليراداتاالعتراف  2.4.3
  المالية   قيمة الموجودات  المتعلقة بانخفاضتخضع موجودات العقد إلى تقييم خسائر االئتمان المتوقعة. راجع السياسات المحاسبية  

 ".  انخفاض قيمة الموجودات المالية  –األدوات المالية ضمن فئة "
 

مقابلها من العميل   المجموعةت  الخدمات الى العميل والتي استلم  أو إن مطلوبات العقد هي التزام بتقديم البضاعة    -مطلوبات العقود  
بتقديم البضاعة أو الخدمات إلى العميل،   المجموعة)او يتم تحديد مبلغ مستحق مقابلها(. في حالة قيام العميل بسداد المقابل قبل قيام  

  المجموعة تقوم  تسجل مطلوبات العقد عند السداد او عند استحقاق المبلغ )ايهما أقرب(. وتسجل مطلوبات العقد كإيرادات عندما  
 بتنفيذ العقد.   

  

 إيرادات الخدمات  
مرحلة انجاز المعاملة في تاريخ  إلى    ق منها بالرجوعتسجل إيرادات الخدمات في حالة إمكانية قياس نتيجة المعاملة بصورة موثو

المصروفات   فقط مقابل  اإليرادات  منها، تسجل  النتيجة بصورة موثوق  قياس  إمكانية  المجمعة. وفي حالة عدم  المالية  البيانات 
 المتكبدة والتي يمكن استردادها. 

 

 إيرادات تمويل  
 الفعلي.   العائداالستحقاق باستخدام طريقة معدل  أساستسجل إيرادات التمويل على 

 

 التمويل تكاليف  2.4.4
تكاليف االقتراض   وتتكونإن تكاليف التمويل تتعلق مباشرة بدائني المرابحة تسجل كافة تكاليف التمويل كمصروف في فترة تكبدها.  

 من تكلفة تسهيالت اسالمية وتكاليف أخرى تتكبدها المنشأة ارتباطا باقتراض األموال. 
 

 والخصومات الضرائب  2.4.5
 التابعة األجنبيةالضرائب على الشركات 

وتمثل مصروفات الضرائب على الدخل مجموع الضرائب   ئب في مختلف الدول األجنبية.تخضع بعض الشركات التابعة للضرا
 المستحقة حاليا والضرائب المؤجلة.  

 

المعدالت الضريبية المعمول بها والمنصوص عليها طبق ا للقوانين   أساسيتم احتساب الضرائب على الشركات التابعة األجنبية على  
 السائدة واللوائح والتعليمات لدى الدولة التي تعمل بها الشركات التابعة. 

 

 حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
معدلة وفقا  لقرار مجلس  % من ربح السنة وفقا  لطريقة االحتساب ال1تحتسب المجموعة حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بنسبة  

يجب اقتطاعه من ربح السنة عند تحديد  االحتياطي االجباري إلى  المحولإدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الذي ينص على أن  
 حصة المؤسسة.  

 

 ضريبة دعم العمالة الوطنية  
بواقع    2006لسنة    24وقرار وزير المالية رقم    2000لسنة    19ضريبة دعم العمالة الوطنية وفقا  للقانون رقم  المجموعة  تحتسب  

. وفقا  للقانون، يتم اقتطاع اإليرادات من الشركات  للشركات المدرجة في أسواق المال  % من ربح السنة الخاضع للضريبة2.5
 السنة. النقدية للشركات المدرجة التي تخضع لضريبة دعم العمالة الوطنية من ربح  رباحالزميلة والتابعة وتوزيعات األ

 

 الزكاة 
الذي    58/2007قرار وزارة المالية رقم  و  2006لسنة    46لقانون رقم  وفقا  لللمجموعة    السنة% من ربح  1تحتسب الزكاة بنسبة  
ا من   . 2007ديسمبر  10يسري اعتبار 

 

 التصنيف إلى بنود متداولة وغير متداولة  2.4.6
إلى متداولة/غير متداولة. يكون  بعد تصنيفها  المجمع  المالي  المركز  بيان  في  الموجودات والمطلوبات  بإدراج  المجموعة  تقوم 

 األصل متداوال  عندما: 
 

   ،يكون من المتوقع تحقيقه أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة التشغيل المعتادة 
  ،يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة بصورة رئيسية 
 من المتوقع تحقيقه خالل اثني عشر شهرا  من تاريخ البيانات المالية المجمعة، أو 
 و استخدامه لتسوية التزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا  بعد فترة يكون عبارة عن نقد أو نقد معادل ما لم يتم منع تبادله أ

 البيانات المالية المجمعة. 
 

 تُصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 
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 )تتمة(التصنيف إلى بنود متداولة وغير متداولة  2.4.6
 يعتبر االلتزام متداوال  عندما:  

 

   ،يكون من المتوقع تسوية االلتزام خالل دورة التشغيل المعتادة 
  ،يتم االحتفاظ به لغرض المتاجرة بصورة رئيسية 
  يجب تسويته خالل اثني عشر شهرا  بعد فترة البيانات المالية المجمعة، أو 
 ليس هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا  من فترة البيانات المالية المجمعة 
 

 ات األخرى كمطلوبات غير متداولة. تقوم المجموعة بتصنيف كافة المطلوب
 

 ومعدات ممتلكات 2.4.7

 ناقصا االستهالك المتراكم واي انخفاض في القيمة. والمعدات بالتكلفةالممتلكات  درج ت
 

 القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:   أساس على  بيان األرباح أو الخسائر المجمعيسجل االستهالك في 
 

  سنوات 20 مستأجرة ومباني عقارات   

   سنوات  7-2 اثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 

   سنوات  10-4 سيارات ومعدات 
 

بالتكلفة. وعقب اإلنجاز، يتم تحويل األ  عماليتم تسجيل األ التنفيذ  التنفيذ  عمالالرأسمالية قيد  قيد    الممتلكات فئة  إلى    الرأسمالية 

 والمعدات ذات الصلة.  
 

تغييرات في الظروف أو    للممتلكات والمعدات لغرض احتساب انخفاض القيمة في حالة وجود أي احداث  دفتريةيتم مراجعة القيمة ال

للقيمة المقدرة الممكن   دفتريةقد ال يمكن استردادها. فإذا وجد هذ المؤشر، وفي حالة تجاوز القيمة ال   دفتريةالقيمة الأن  إلى    تشير

القيمة اثناء االستخدام أو    ل القيمة العادلة ناقصا التكاليف حتى البيعثقيمته الممكن استردادها والتي تم إلى    استردادها، يخفض األصل

 ايهما أعلى. 
 

لتها ويتم شطب  تلكات والمعدات بصورة مستقلة ويتم رسممحاسبة عن المصروفات المتكبدة الستبدال جزء من أحد بنود الممليتم ا

للبند المستبدل. كما يتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى فقط في حالة زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية من   دفتريةالقيمة ال

 ها.  عند تكبد بيان األرباح أو الخسائر المجمعى في وفات األخرربند الممتلكات والمعدات ذي الصلة. وتسجل كافة المص
 

عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية من أو  عند البيع استبعادهوالمعدات وأي جزء جوهري مسجل مبدئيا  يتم الممتلكات إن بند 

األصل )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت البيع ب  االعترافخسائر ناتجة عن عدم  أو    أرباحبيعه. تدرج أي  أو    استخدامه

 األصل. استبعادعند  األرباح أو الخسائر المجمعبيان لألصل( في  دفتريةوالقيمة ال
 

التخريدية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للموجودات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها على   القيم    أساس يتم مراجعة 

 مستقبلي، متى كان ذلك مناسبا . 
 

 عقار استثماري   2.4.8
االستثمارية   العقارات  قياس  لاليتم  الحق ا  المعاملة.  تكاليف  ذلك  في  بما  بالتكلفة  يتم    عترافمبدئيا   العقارات   إدراجالمبدئي، 

الخسائر الناتجة من أو    رباح. تدرج األالبيانات المالية المجمعةاالستثمارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ  

في الفترة التي تنتج فيها. يتم تحديد القيمة   بيان األرباح أو الخسائر المجمع  ضمنللعقار االستثماري  العادلة    ةالتغيرات في القيم

خبراء تقييم عقارات معتمدين خارجيين مستقلين مسجلين لديهم الخبرة في تقييم سنوي يتم إجراؤه من قبل    أساسالعادلة على  

 السوق في تاريخ البيانات المالية المجمعة. ظروفالسوق الذي يقع به العقار. يعكس التقييم 
 

 يتوقع أي منافع عندما يتم سحب العقار االستثماري بصفة دائمة من االستخدام وال أو  بيعها  استبعاد العقارات االستثمارية عنديتم 

  بيان األرباح أو الخسائر المجمعلألصل في    دفتريةاليدرج الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة  اقتصادية مستقبلية من بيعه.  

 . االستبعادفي فترة 
 

 بالنسبة للتحويل من عقار استثماريالعقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام.  )أو من(إلى  تتم التحويالت

إذا أصبح العقار  عقار يشغله المالك، تتمثل التكلفة المقدرة للمحاسبة الالحقة في القيمة العادلة في تاريخ التغير في االستخدام.إلى 

ا استثماري ا، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا العقار وفق ا للسياسة المنصوص عليها للعقار والمعدات    الذي يشغله المالك عقار 

 حتى تاريخ التغيير في االستخدام.
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   عقود التأجير 2.4.9
بداية عقد التأجير بتحديد ما إذا كان العقد يمثل أو يتضمن عقد تأجير. أي، إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على تقوم المجموعة في  

   استخدام أصل محدد لفترة زمنية لقاء مقابل.
 

 المجموعة كمستأجر
التأجير قصير التأجير باستثناء عقود  لكافة عقود  اعتراف وقياس فردية  المجموعة بتطبيق طريقة  ة األجل وعقود تأجير  قامت 

الموجودات منخفضة القيمة. وتسجل المجموعة مطلوبات عقود التأجير ألداء مدفوعات عقود التأجير وموجودات حق االستخدام  
 بما يمثل حق استخدام الموجودات ذات الصلة. 

 

  موجودات حق االستخدام 
تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام في تاريخ بداية عقد التأجير )أي تاريخ أن يصبح األصل األساسي متاحا  لالستخدام(.  
وتقاس موجودات حق االستخدام وفقا  للتكلفة ناقصا  أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة والمعدلة بما يعكس أية إعادة 

. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام قيمة مطلوبات عقود التأجير المسجلة والتكاليف المبدئية قياس لمطلوبات عقود التأجير
المباشرة المتكبدة ومدفوعات عقود التأجير المسددة في أو قبل تاريخ البدء ناقصا  أي حوافز عقود تأجير مستلمة. وما لم تتيقن 

ال ملكية األصل  استهالك موجودات حق  المجموعة بصورة معقولة من حصولها على  يتم  التأجير،  نهاية مدة عقد  في  مستأجر 
تخضع  االستخدام المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو مدة عقد التأجير أيهما أقصر.  

 موجودات حق االستخدام النخفاض القيمة.
 

  مطلوبات عقود التأجير 
تعترف المجموعة في تاريخ بداية عقد التأجير بمطلوبات العقد والتي يتم قياسها وفقا  للقيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير التي 
سيتم سدادها على مدى فترة عقد التأجير. وتتضمن مدفوعات عقد التأجير المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة في  

وافز مستحقة ومدفوعات عقد التأجير المتغيرة التي تعتمد على أحد المؤشرات أو المعدالت وكذلك المبالغ طبيعتها( ناقصا أي ح
التي من المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة التخريدية. كما تشتمل مدفوعات عقد التأجير على سعر الممارسة لخيار الشراء 

ه من قبل المجموعة ومدفوعات الغرامات إلنهاء عقد التأجير في حالة إذا والتي من المؤكد بصورة معقولة من أنه يتم ممارست
كانت مدة عقد التأجير تعكس ممارسة المجموعة لخيار إنهاء العقد. وفي حالة مدفوعات التأجير المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر 

 وف التي تستدعي سداد المدفوعات.  أو معدل ما، فيتم تسجيلها كمصروفات في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظر
 

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات عقد التأجير، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ بداية عقد التأجير في  
 حالة إذا كان معدل االقتراض المتضمن في عقد التأجير غير قابل للتحديد بشكل فوري. 

 

الفائدة بينما يتم تخفيضها مقابل مدفوعات عقد وبعد تاريخ بداية   التأجير لكي تعكس تراكم  العقد، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقد 
التأجير المسددة. إضافة إلى ذلك، يعاد قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقد التأجير في حالة أن يطرأ تعديل أو تغيير في مدة عقد  

أجير الثابتة في طبيعتها أو تغير في التقييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء  التأجير أو تغير في مدفوعات عقد الت
 األصل األساسي. 

 

 عقود التأجير قصيرة األجل وعقود الموجودات منخفضة القيمة 
الخاصة بها )أي    تطبق المجموعة إعفاء االعتراف للعقود قصيرة األجل بالنسبة لعقود تأجير الممتلكات والمعدات قصيرة األجل

شهرا  أو أقل من تاريخ بداية التأجير والتي ال تتضمن خيار شراء األصل(. كما أنها تطبق   12تلك العقود التي تقدر مدتها بفترة  
إعفاء االعتراف لعقود الموجودات منخفضة القيمة بالنسبة لعقود تأجير المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة )أي أقل من  

القيمة   1,500 منخفضة  الموجودات  األجل وعقود  العقود قصيرة  حالة  في  التأجير  عقد  مدفوعات  تسجيل  ويتم  دينار كويتي(. 
 القسط الثابت على مدى فترة عقد التأجير.كمصروفات على أساس 

  

  األحكام الجوهرية التي تم اتخاذها في تحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على خيارات التجديد 

مدة عقد التأجير كمدة غير قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إذا كان من المؤكد   المجموعةتحدد  

 بصورة معقولة أنه سيتم ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد ممارسته بصورة معقولة. 
 

 زميلة  ةفي شركاستثمار  2.4.10

. يتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركاتها الزميلة  يكون للمجموعة تأثير جوهري عليهاإن الشركة الزميلة هي منشأة  

 باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية. 
 

في حصة المجموعة من    االستحواذوفقا  لطريقة حقوق الملكية، يدرج االستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة زائدا  تغيرات ما بعد  

أو    لالستثمار وال يتم إطفاؤها  دفتريةالشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة ال  إدراجصافي موجودات الشركة الزميلة. يتم  

 ية لغرض تحديد االنخفاض في القيمة.اختبارها بصورة فرد
  



 شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2021ديسمبر  31في كما  
 

 

20 
 

 )تتمة(  والسياسات المحاسبية الهامةأساس االعداد  2
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(     2.4

 

 )تتمة( استثمار في شركة زميلة  2.4.10

المجمعيعكس   الخسائر  أو  األرباح  الزميلة  بيان  الشركات  عمليات  نتائج  في  المجموعة  والحصص غير   حصة  الضرائب  بعد 

. عندما يكون هناك تغير مسجل مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى للشركة الزميلة  المسيطرة في الشركات التابعة والزميلة

  رباح دات الشاملة األخرى. ويتم استبعاد األتقوم المجموعة بتسجيل حصتها في أي تغيرات وتفصح عنها متى أمكن ذلك في اإليرا

 والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة بما يتناسب مع حصة المجموعة في الشركة الزميلة. 
   

تعديالت لكي  إجراءورة، يتم للمجموعة. وعند الضر البيانات المالية المجمعة يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة لنفس فترة  

 تتوافق السياسات المحاسبية مع تلك التي تستخدمها المجموعة.
 

على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وتسجيل أي استثمار متبقي وفقا  لقيمته العادلة. يدرج أي   الجوهريعند فقد التأثير  

بيان والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي ومتحصالت البيع في    الجوهري ر  للشركة الزميلة عند فقد التأثي  دفتريةفرق بين القيمة ال

 . األرباح أو الخسائر المجمع
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية   2.4.11
ا بتاريخ البيانات المالية المجمعة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصال ما   قيمته.    انخفضتقد  تجري المجموعة تقييم 

المبلغ الممكن   اختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير  إجراءعند ضرورة  أو    فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر
أو   وحدة إنتاج النقد ناقصا  التكاليف حتى البيعأو    إن المبلغ الممكن استرداده لألصل هو القيمة العادلة لألصلاسترداده لألصل.  

ما لم يكن األصل منتجا  لتدفقات نقدية مستقلة على نحو   ديفر أساسقيمته أثناء االستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده لكل أصل على 
وحدة أو    ألصلل  دفتريةعندما تزيد القيمة ال  .مجموعات الموجودات األخرىأو    كبير عن تلك التي يتم إنتاجها من الموجودات

 مبلغه الممكن استرداده. إلى    ويخفضعن المبلغ الممكن استرداده، يعتبر األصل )أو وحدة إنتاج النقد( قد انخفضت قيمته    إنتاج النقد
 

قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات  إلى    القيمة أثناء االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  تقديرعند  
لأل الحالية  باألصلالسوق  المرتبطة  والمخاطر  البيع،  موال  التكاليف حتى  ناقصا   العادلة  القيمة  تحديد  عند  االعتبار  .  في  تؤخذ 

 وفي حالة عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب.  . المعامالت الحديثة في السوق
 

أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقا   ما إذا كان هناك أي مؤشر على  تقييم لتحديد    إجراء  ةمجمع  ةمالي  اتكل بيانيتم في تاريخ  
وحدة أو    قد انخفضت. فإذا ما توفر مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ الممكن استرداده لألصلأو    لم تعد موجودة

لتحديد المبلغ الممكن   خسارة انخفاض القيمة المسجلة سابق ا إال إذا كان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة  ردإنتاج النقد. ال يتم  
 لخسارة االنخفاض في القيمة.   إدراجاسترداده لألصل منذ آخر  

 

التي كان ليتم تحديدها    دفتريةالقيمة الأو    لألصل مبلغه الممكن استرداده  دفتريةمحدود بحيث ال يمكن أن تتجاوز القيمة ال  الرد  إن
بيان األرباح في    الردبالصافي بعد االستهالك، إذا لم يتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة. يسجل هذا  

 تقييم. الزيادة إعادة يعامل الرد كوفي هذه الحالة،  .هبالمبلغ المعاد تقييم االصل إدراجما لم يتم  أو الخسائر المجمع
 

 مخزون 2.4.12
صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تتضمن التكلفة سعر الشراء ورسوم االستيراد والنقل والمناولة  أو    بالتكلفة  المخزوندرج  ي

تحقيقها هو سعر البيع  والتكاليف المباشرة األخرى. تحتسب التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. إن صافي القيمة الممكن  
 البيع.  جراءناقصا  التكاليف المقدرة لإلتمام والتكاليف المقدرة الالزمة إل عمالالمقدر في السياق الطبيعي لأل

 

 النقد والنقد المعادل   2.4.13
يتكون النقد والنقد المعادل في بيان المركز المالي المجمع من النقد في الصندوق والنقد غير المقيد لدى البنوك والودائع قصيرة 

السيولة ذات فترات استحقاق ثالثة   النقد والتي تتعرض    أشهر األجل عالية  إلى مبالغ معلومة من  اقل والتي يسهل تحويلها  أو 
 لمخاطر غير جوهرية تتعلق بالتغير في القيمة. 

 

يتكون النقد والنقد المعادل ألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع من النقد والودائع قصيرة األجل وفقا للتعريف الموضح أعاله، 
 وفة القائمة لدى البنوك )إن وجدت(، حيث تعتبر جزءا ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة. بالصافي بعد الحسابات المكش

 

 األدوات المالية  2.4.14
 األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

 

 ( الموجودات المالية 1
 والقياساالعتراف المبدئي 

كمدرجة بالقيمة العادلة  أو    كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأةالحقا  عند االعتراف المبدئي،    ،يتم تصنيف الموجودات المالية
 الخسائر. أو  رباحكمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األأو  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
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 )تتمة( األدوات المالية  2.4.14
 )تتمة(  ( الموجودات المالية1

 )تتمة( االعتراف المبدئي والقياس
  عمال لألصل المالي ونموذج األلتعاقدية  يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفقات النقدية ا

لم تقم المجموعة أو    المدينة التي ال تتضمن بند تمويل جوهريالتجارية    رصدةالذي تستعين به المجموعة إلدارة األصل. باستثناء األ
المعاملة في حالة الموجودات  بتطبيق مبررات عملية عليها، تقوم المجموعة مبدئيا  بقياس األصل المالي بالقيمة العادلة زائدا تكاليف  

المدينة التي ال تتضمن بند تمويل التجارية    رصدةالخسائر. بالنسبة لألأو    رباحالمالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ
للتقارير   تقوم المجموعة بتطبيق مبررات عملية عليها، فيتم قياسها مقابل سعر المعاملة المحدد وفقا  للمعيار الدولي أو    جوهري
 .  15المالية 

 

  ، فيجب أن يؤدي بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة االخرىأو    ولغرض تصنيف وقياس األصل المالي وفقا للتكلفة المطفأة
أصل   هذا التقييم باختبار مدفوعاتإلى    تدفقات نقدية تمثل "مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة فقط" ألصل المبلغ القائم. ويشارإلى  

 .اةالمبلغ والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األد
 

كيفية إدارة الصندوق للموجودات المالية  إلى  المجموعة المستخدم في إدارة الموجودات المالية فهو يشير أعمالوبالنسبة لنموذج  
بيع  أو    ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية عمالبغرض توليد تدفقات نقدية. ويحدد نموذج األ

المالية المالية المصنفة والمقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن نموذج أعمال في  كليهما معا .  أو    الموجودات  يتم االحتفاظ بالموجودات 
النقد التدفقات  المالية لتحصيل  بالموجودات  االحتفاظ  إلى  المصنفة  يهدف  المالية  بالموجودات  االحتفاظ  يتم  التعاقدية في حين  ية 

 والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع. 
 

تسليم   تتطلب  التي  المالية  الموجودات  أو مبيعات  أو  إن مشتريات  للنظم  يتم تحديده عموما  وفقا   إطار زمني  الموجودات خالل 
بالعرف في األسواق )بالطريقة االعتيادية( يتم تسجيلها على أساس تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء  

 أو بيع األصل.
 

والموجودات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  تتضمن الموجودات المالية للمجموعة الموجودات المالية المدرجة  
 . المدينة األخرى والنقد والنقد المعادل رصدةوالمدينين واألالخسائر أو  رباحالمالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ

 

 القياس الالحق 

 فئات: 4ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى 
 

 )موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين 
   موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مع إعادة إدراج األرباح والخسائر المتراكمة

 )أدوات الدين( 
 دراج األرباح والخسائر المتراكمة  موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى دون إعادة إ

 عند إلغاء االعتراف )أدوات حقوق الملكية(
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 

 موجودات مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة )أدوات دين مالية(  (أ
هذه   تتعرض  كما  الفعلي،  الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  المالية  الموجودات  قياس  الحقا  يتم 
الموجودات النخفاض القيمة. وتسجل األرباح والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل أو تعديله 

 أو انخفاض قيمته.  
 

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )أدوات الدين(   موجودات مالية    (ب
الفوائد أو إعادة تقييم  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، تسجل إيرادات  بالنسبة ألدوات الدين المدرجة بالقيمة 

الخسائر ويتم احتسابها بنفس طريقة احتساب    تحويل العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو الرد في بيان األرباح أو
الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. تسجل التغيرات في القيمة العادلة المتبقية في اإليرادات الشاملة األخرى. عند  

 باح أو الخسائر. إلغاء االعتراف، يعاد إدراج التغير المتراكم في القيمة العادلة من اإليرادات الشاملة األخرى إلى األر
 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )أدوات حقوق الملكية(    (ج
عند االعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة أن تختار على نحو غير قابل لإللغاء تصنيف استثماراتها في أسهم كأدوات حقوق 
ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى التي تستوفي تعريف حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة  

تكون غير محتفظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على  واألدوات المالية: العرض،    32الدولي  
 حدة. 
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 )تتمة(  ( الموجودات المالية1

 )تتمة( القياس الالحق
 )تتمة( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )أدوات حقوق الملكية(    (ج

األرباح   توزيعات  وتسجل  الخسائر.  أو  األرباح  إلى  المالية  الموجودات  لهذه  والخسائر  األرباح  إدراج  إعادة  أبدا  يتم  ال 
الخسائر عندما يثبت الحق في المدفوعات باستثناء عندما تستفيد المجموعة من هذه كإيرادات أخرى في بيان األرباح أو  

المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي. وفي هذه الحالة، تسجل هذه األرباح في اإليرادات الشاملة األخرى.  
 األخرى ال تتعرض لتقييم انخفاض القيمة.إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

 

 د( موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
تدرج الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة مع تسجيل  

 صافي التغيرات في حقوق الملكية في بيان األرباح أو الخسائر. 
 

بل لإللغاء تصنيفها بالقيمة العادلة من تتضمن هذه الفئة بعض االستثمارات في أسهم التي اختارت المجموعة على نحو غير قا
األرباح  خالل اإليرادات الشاملة األخرى. وتسجل صافي األرباح والخسائر بما في ذلك أي فائدة أو إيرادات توزيعات أرباح في 

 أو الخسائر. 
 

 االعتراف بالموجودات المالية إلغاء
جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة حسبما ينطبق عليه ذلك(  أو    المالي األصل المالي )أو جزء من األصل  ب  االعترافال يتم  
 عندما:

 

  تنتهي الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 
 المجموعة بتحويل حق النقدية من األصلوقتقوم  التدفقات  استالم  في  المستلمة أو    ها  النقدية  التدفقات  بدفع  التزاما  تتحمل 

طرف آخر بموجب ترتيب "القبض والدفع"، وعندما إما )أ( أن تقوم المجموعة بتحويل كافة  إلى  تأخير ماديبالكامل دون 
االحتفاظ بكافة المخاطر والمزايا الهامة لألصل ولكنها أو    )ب( لم تقم المجموعة بتحويلأو    المخاطر والمزايا الهامة لألصل
  . فقدت السيطرة على هذا األصل

 

عندما تدخل المجموعة في ترتيب  أو    وعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من تلك الموجودات الماليةعندما تقوم المجم
ال  القبض والدفع ولم تقم بتحويل الهامة لألصلكافة  السيطرة على األصل، يتحقق  أو    االحتفاظ بهاأو    مخاطر والمزايا  لم تفقد 

األصل بمقدار استمرار سيطرة المجموعة على هذا األصل. في هذه الحالة، تقوم المجموعة أيضاَ بتسجيل االلتزام ذي الصلة.  
 يعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة. أساسويتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على 

 

الحد األقصى  أو  السيطرة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لذلك األصل يتم قياس

 للمقابل المطلوب سداده من المجموعة أيهما أقل. 
 

 المطلوبات المالية ( 2

 والقياسالمبدئي  عترافاال

قروض أو    الخسائرأو    رباحالمبدئي كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ  عترافتصنف المطلوبات المالية عند اال

 متى كان ذلك مناسبا .  فعالة  تحوطفي معاملة  تحوطمشتقات مصنفة كأدوات أو  دائنينأو  وسلف،
  

تدرج   والسلف،  القروض  حالة  وفي  العادلة،  بالقيمة  مبدئيا   المالية  المطلوبات  كافة  المعاملة  تدرج  تكاليف  زائدا   العادلة  بالقيمة 

 المتعلقة بها مباشرة . 
 

 دائني المرابحة. و ومطلوبات التأجير الدائنين والمطلوبات األخرىتتضمن المطلوبات المالية على المجموعة 
 

 القياس الالحق 
 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف المطلوبات المالية إلى فئتين: 

 

  ،المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة.  المطلوبات 

 

لم تقم المجموعة بتصنيف أي من مطلوباتها المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وتعتبر المطلوبات المالية المدرجة  

 ة األكثر ارتباطا بالمجموعة.  يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما يلي: بالتكلفة المطفأ
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 )تتمة( األدوات المالية  2.4.14
 )تتمة( المالية المطلوبات( 2

 )تتمة( القياس الالحق
 دائنون ومطلوبات أخرى  

لم  أو  خدمات تم تسلمها، سواء صدرت بها فواتير من قبل الموردأو  يتم قيد المطلوبات عن مبالغ ستدفع في المستقبل لقاء بضائع

 تصدر. 
 

 دائنو مرابحة 
المستحق على   المبلغ  المرابحة في  دائنو  دائنو    أساسيتمثل  لترتيبات مرابحة. يُدرج  المؤجل لموجودات تم شراؤها وفقا   الدفع 

توزيع   أساسالمرابحة بمجمل المبلغ المستحق، بالصافي بعد الربح المؤجل المستحق. يتم تسجيل الربح المستحق كمصروف على  

 نسبي زمني يأخذ في االعتبار معدل الربح الخاص بها والرصيد القائم.
 

 افإلغاء االعتر
انتهاء صالحية استحقاقه. عند استبدال أو    إلغاؤه أو    المطلوبات المالية عندما يتم اإلعفاء من االلتزام المرتبط بالمطلوبات  استبعاديتم  

بتعديل شروط االلتزام المالي الحالي بشكل جوهري، أو    التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري،

ذات الصلة    دفتريةالتزام جديد، ويدرج الفرق في القيمة الب  االعترافلاللتزام األصلي و  استبعادالتعديل كأو    التبديل  يتم معاملة هذا

 .بيان األرباح أو الخسائر المجمعفي 
 

 المالية دواتمقاصة األ( 3
صافي المبلغ في بيان المركز المالي المجمع فقط عند وجود   إدراجتتم المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم  

تحقيق الموجودات أو    الصافي   أساسالمقاصة على المبالغ المسجلة وتنوي المجموعة السداد على    إجراء حق قانوني ملزم حالي ا ب
 المطلوبات في آن واحد.وتسوية 

 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية  2.4.15

تعترف المجموعة بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن كافة أدوات الدين المالية غير المحتفظ بها وفقا للقيمة العادلة من خالل  
تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة طبقا للعقد وكافة التدفقات األرباح أو الخسائر.  

النقدية  التدفقات  الفعلي األصلي. وسوف تتضمن  الفائدة  النقدية الذي تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة بنسبة تقريبية لسعر 
المتوقعة التدفقات النقدية الناتجة من بيع الضمان المحتفظ به أو التعزيزات االئتمانية األخرى التي تمثل جزءا  ال يتجزأ من الشروط  

 التعاقدية.
 

االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لالنكشافات لمخاطر االئتمان والتي ال تتعرض الزدياد ملحوظ في  يتم  
مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي، يتم احتساب مخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة عن خسائر االئتمان الناتجة من أحداث 

الثني عشر شهرا  التالية )خسائر االئتمان المتوقعة على مدى اثني عشر شهرا (. وبالنسبة لالنكشافات  التعثر المحتملة خالل فترة ا
احتساب مخصص خسائر  ينبغي  المبدئي،  االعتراف  منذ  االئتمان  في مخاطر  ملحوظ  تتعرض الزدياد  التي  االئتمان  لمخاطر 

مخاطر بغض النظر عن توقيت التعثر )خسائر االئتمان المتوقعة  يتضمن خسائر االئتمان على مدى العمر المتبقي من االنكشاف لل
 على مدى عمر األداة(.  

 

بالنسبة للمدينين وموجودات العقود، تقوم المجموعة بتطبيق طريقة مبسطة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. وبالتالي، ال 
ن ذلك باالعتراف بمخصص للخسائر استنادا إلى خسائر االئتمان تتعقب المجموعة التغييرات في مخاطر االئتمان وإنما تقوم بدال  م

المتوقعة على مدى عمر األداة في تاريخ كل بيانات مالية المجمعة. وقامت المجموعة باحتساب مصفوفة مخصصات استنادا إلى  
بطة بالمقترضين والبيئة االقتصادية خبرة المجموعة التاريخية بخسائر االئتمان وقامت بتعديلها لكي تعكس العوامل المستقبلية المرت

 للمجموعة.
 

يوما . ومع ذلك، قد تعتبر    90تعامل المجموعة األصل المالي كأصل متعثر في حالة التأخر في سداد المدفوعات التعاقدية لمدة  
الخا أو  الداخلية  المعلومات  الحاالت، وذلك في حالة أن تشير  المالي كأصل متعثر في بعض  رجية إلى عدم  المجموعة األصل 

احتمالية استالم المجموعة للمبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. ويتم 
 شطب األصل المالي عندما ال يوجد أي توقع معقول باسترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   2.4.16

للموظفين وطول مدة  ت النهائي  الراتب  إلى  المكافأة يستند  استحقاق هذه  إن  لجميع موظفيها.  الخدمة  نهاية  المجموعة مكافأة  قدم 
الخدمة ويخضع إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. إن التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت يتم تسجيلها كمصروفات مستحقة على 

 مدى فترة الخدمة.  
 

فضال عن ذلك، وبالنسبة لموظفيها الكويتيين، تقوم المجموعة بتقديم اشتراكات إلى برنامج التأمينات االجتماعية وتحتسب كنسبة  
 مئوية من مرتبات الموظفين. إن التزامات المجموعة محددة بهذه االشتراكات وتسجل كمصروف عند استحقاقها. 
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 مخصصات  2.4.17
تسجل المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق ومن المرجح أن يتطلب ذلك 

 تدفقا  صادرا  للموارد التي تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.  
 

 المطلوبات والموجودات المحتملة 2.4.18

ال يتم إدراج المطلوبات المحتملة ضمن بيان المركز المالي المجمع بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن احتمال التدفق الصادر للموارد  
 المتضمنة لمنافع اقتصادية مستبعدا .  

 

ال يتم إدراج الموجودات المحتملة ضمن البيانات المالية المجمعة بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تحقيق منافع اقتصادية مرجحا .  
  

 احتياطيات أخرى   2.4.19
 يتم استخدام االحتياطيات األخرى لتسجيل أثر التغيرات في حصة الملكية في الشركات التابعة دون فقد السيطرة. 

 

 العمالت األجنبية   2.4.20
. تقوم كل شركة في المجموعة األم تعرض البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي وهو العملة الرئيسية وعملة العرض للشركة

يتم تسجيل  الرئيسية.  العملة  باستخدام  لكل شركة  المالية  البيانات  المدرجة في  البنود  قياس  لها، كما يتم  الرئيسية  العملة  بتحديد 
ات والمطلوبات المعامالت بعمالت اجنبية مبدئيا بالسعر السائد لتحويل العملة الرئيسية في تاريخ المعاملة. كما يتم تحويل الموجود

النقدية المدرجة بعمالت اجنبية في تاريخ كل بيان مالي مجمع إلى الدينار الكويتي وفقا لسعر الصرف السائد في ذلك التاريخ. 
 . بيان األرباح أو الخسائر المجمعوتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة من التحويل في 

 

مالت اجنبية والمدرجة بالقيمة العادلة إلى الدينار الكويتي وفقا لسعر الصرف  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بع
السائد في تاريخ تحديد القيمة العادلة. في حالة الموجودات غير النقدية التي يسجل التغير في قيمتها العادلة مباشرة ضمن اإليرادات  

 لة األخرى.  الشاملة األخرى، تدرج فروق التحويل مباشرة في اإليرادات الشام
 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية وغير النقدية للشركات األجنبية إلى الدينار الكويتي بسعر الصرف السائد في تاريخ  
البيانات المالية المجمعة. كما يتم تحويل نتائج تشغيل هذه العمليات بمتوسط أسعار الصرف في فترة عمليات الشركات األجنبية.  

فر نتيجة تحويل عمليات وتتراكم  التحويل  فروق  الشاملة األخرى )صافي  اإليرادات  بند مستقل ضمن  في  الناتجة  التحويل  وق 
بيان  اجنبية( حتى يتم بيع الشركة األجنبية. وعند بيع الشركات األجنبية، يسجل بند اإليرادات الشاملة األخرى المتعلق بالعملية في  

 .  األرباح أو الخسائر المجمع
 

 صاد التضخمي االقت
وفقا   التضخم  تعكس  بحيث  تعديلها  يتم  التضخمي  لالقتصاد  الرئيسية  عملتها  تتعرض  التي  التابعة  للشركات  المالية  البيانات  إن 

وذلك قبل تحويلها إلى الدينار الكويتي. فور إعادة اإلدراج، يتم تحويل كافة بنود البيانات    15لإلجراءات الواردة في االيضاح رقم  
المالية إلى الدينار الكويتي باستخدام سعر الصرف عند االغالق. وال يعاد إدراج المبالغ المعروضة في السنوات السابقة ألغراض 

عة ال تتعرض لالقتصاد التضخمي. عند التجميع، يسجل أثر التغييرات  المقارنة على مستوى التجميع حيث أن عملة العرض للمجمو
 في األسعار في الفترات السابقة على البيانات المالية للشركة التابعة مباشرة في بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع.  

 

قتصادية للدولة مثل توجهات معدل التضخم  ، تجري المجموعة تقييما للسمات الكمية للبيئة االارتفاع معدل التضخمولتحديد وجود  
 على مدى الثالث سنوات السابقة. 

 

يتم تعديل البيانات المالية للشركات التابعة التي يتم تداول عملتها الرئيسية لالقتصاد التضخمي بحيث تعكس التغيرات في القوة  
البنود في   المثال: يعاد إدراج كافة  بيان المركز المالي غير المعروضة كمتداولة )بنود غير  الشرائية للعملة المحلية على سبيل 

المالية المجمعة ويعاد إدراج كافة االيرادات والمصروفات على   البيانات  العام في تاريخ  نقدية( من خالل تطبيق مؤشر السعر 
 . 15أساس ربع سنوي من خالل تطبيق عوامل التحويل المناسبة الواردة في االيضاح رقم 

 

 القطاعات  اتمعلوم 2.4.21

إن القطاع هو جزء مميز من المجموعة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات وتكبد تكاليف. إن قطاعات 
التشغيل المحددة من قبل إدارة المجموعة لتوزيع الموارد وتقييم األداء تتفق مع التقارير الداخلية المقدمة إلى مسئولي اتخاذ قرارات  
التشغيل. ويتم تجميع قطاعات التشغيل التي لها نفس السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء وإعداد تقارير حولها 

 كقطاعات يمكن رفع تقارير حولها.
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  القيمة العادلةقياس  2.4.22
المدفوع لنقل التزام ما في معامالت منظمة بين المشاركين في السوق في أو    القيمة العادلة هي المبلغ المستلم من بيع أصل ما

 نقل االلتزام في إحدى الحاالت التالية: أو  األصلافتراض حدوث معاملة بيع إلى   تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة
   

 االلتزام، أو أو   في السوق الرئيسي لألصل 
 االلتزام. أو  مالءمة لألصل كثرفي حالة عدم وجود سوق رئيسي، في السوق األ 
 

 مالءمة.  كثرالسوق األأو  السوق الرئيسيإلى  يجب أن يكون بإمكان المجموعة الوصول
 

  التزام باستخدام االفتراضات التي من الممكن للمشاركين في السوق استخدامها عند تسعير األصلأو    القيمة العادلة ألصليتم قياس  
 االقتصادية المثلى. مصالحهمااللتزام، بافتراض أن المشاركين في السوق سيعملون لتحقيق  أو 

 

المشاركين في السوق على إنتاج منافع اقتصادية من خالل استخدام األصل  يراعي قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي قدرة  
مشارك آخر في السوق من المحتمل أن يستخدم األصل بأعلى وأفضل مستوى إلى    من خالل بيعهأو    بأعلى وأفضل مستوى له،

 له. 
 

القيمة العادلة مع تحقيق أقصى استخدام    تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع الظروف والتي تتاح لها بيانات كافية لقياس
 للمدخالت الملحوظة المالئمة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة.

 

ضمن الجدول  المجمعة  اإلفصاح عنها في البيانات المالية  أو    تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة 
 أقل مستوى من المدخالت والذي يمثل أهمية لقياس القيمة العادلة ككل: إلى  يلي، استنادا  الهرمي للقيمة العادلة، والمبين كما 

 
  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المطابقة؛  :  1المستوى 
  القيمة العادلة ملحوظ ا بشكل  أساليب تقييم يكون فيها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس   :  2المستوى

 مباشر أو غير مباشر؛ و 
 أساليب تقييم ال يكون فيها أقل مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ملحوظ ا.  :  المستوى 
 

كانت التحويالت    إذا متكرر، تحدد المجموعة ما    أساسبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية المجمعة على  
المدخالت الذي يشكل أهمية أقل مستوى من  إلى    قد حدثت بين مستويات الجدول الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصنيف )استنادا  

 .  فترة البيانات المالية المجمعةفي نهاية  لقياس القيمة العادلة ككل(
 

استناد ا والمطلوبات  للموجودات  فئات  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  إفصاحات  ومخاطر  إلى    لغرض  وسمات  طبيعة 
 االلتزام ومستوى الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. أو  األصل

 

 . 24المالية وتفاصيل أخرى عن كيفية قياسها في اإليضاح  دواتتحليل للقيم العادلة لأل إدراجتم 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة     - 3
 

توثر على   أحكام وتقديرات وافتراضات  اإلدارة وضع  يتطلب من  للمجموعة  المجمعة  المالية  البيانات  إعداد  المدرج   المبلغإن 
. ولكن عدم التأكد المحتملةواإلفصاح عن المطلوبات    واإلفصاحات المرفقة  لإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات

للموجودات أو المطلوبات   الدفتريةأن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديال جوهريا في القيمة  من هذه االفتراضات والتقديرات يمكن  
   في المستقبل. المتأثرة

 

 األحكام  3.1
التي لها  ، إلى جانب تلك التقديرات المستخدمة،  عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ األحكام التالية

 جوهرية على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة: كثرالتأثير األ
 

 تصنيف الموجودات المالية 
وتقييم ما تحدد المجموعة تصنيف الموجودات المالية استنادا إلى تقييم نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات من خالله  

 إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تمثل مدفوعات أصل المبلغ والربح فقط على أصل المبلغ القائم.
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 )تتمة(األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة     - 3
 

 )تتمة( األحكام 3.1
 

 المجموعة كمستأجر –تحديد مدة التأجير للعقود المشتملة على خيارات التجديد واإللغاء  
مدة عقد التأجير كمدة غير قابلة لإللغاء باإلضافة إلى أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد التأجير إذا كان من المؤكد   المجموعةتحدد  

 ر إنهاء عقد التأجير إذا كان من غير المؤكد ممارسته بصورة معقولة. بصورة معقولة أنه سيتم ممارسته أو أي فترات يغطيها خيا
 

لدى المجموعة، بموجب بعض عقود التأجير، خيار تأجير الموجودات لفترات إضافية. وتقوم المجموعة بتطبيق األحكام في تقييم  

ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزا  اقتصاديا  

عد تاريخ بداية التأجير، تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد التأجير إذا كان هناك حدث أو تغير جوهري لممارسة خيار التجديد. وب

في الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة المجموعة ويعكس قدرتها على ممارسة )أو عدم ممارسة( خيار التجديد )مثل التغير في 

 استراتيجية األعمال(.  
 

جديد كجزء من مدة عقد التأجير نظرا ألهمية هذه الموجودات في عملياتها. يخصص لعقود التأجير  قامت المجموعة بإدراج فترة الت
ا بسهولة  .فترة قصيرة غير قابلة لإللغاء وسيكون هناك تأثير سلبي جوهري على العمليات إذا لم يكن البديل متاح 

     

 التقديرات واالفتراضات   3.2
 كل بيان مالي مجمع فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ  

للموجودات والمطلوبات في السنة المالية   دفتريةتعديالت جوهرية على القيمة ال  إجراءإلى    والتي تعكس مخاطر كبيرة قد تؤدي
المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية المجمعة. إلى    . تستند تقديرات وافتراضات المجموعةناهكما هو موضح أد  الالحقة

للتغيرات الناتجة عن تغييراتأو    ولكن الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة  أو   الظروف 
 التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.ظروف خارج نطاق سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه 

 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية المتوقعة للممتلكات والمعدات لغرض احتساب االستهالك. يحدد التقدير بناء على االستخدام 

ارة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية على أساس سنوي، كما المتوقع للموجودات أو عوامل التلف والتآكل الطبيعية. تراجع االد 

 يتم تعديل رسوم االستهالك المستقبلي حيث تعتقد االدارة أن االعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 
 

 ت وموجودات حق االستخدامانخفاض قيمة الممتلكات والمعدا
المبالغ المدرجة في البيانات   وموجودات حق االستخدام قد  إن انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات يكون له تأثير جوهري على 

تغييرات  أو    في حالة وقوع احداث  وموجودات حق االستخدام  المالية المجمعة. تقوم االدارة بتقييم انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات
 . دفتريةلاحتمال عدم امكانية استرداد القيمة اإلى  في الظروف بما يشير

 

 مراجعة انخفاض القيمة: إلى  فيما يلي بعض العوامل التي تعتبر هامة والتي قد تؤدي
 

 العادي، لالستخدام أو  انخفاض جوهري في القيمة السوقية بما يتجاوز المتوقع بمرور الوقت 
 الرقابية،  أو  تغيرات جوهرية في البيئة التكنولوجية 
  سوف يكون أسوأ من المتوقع. أو  أن االداء االقتصادي لألصل أسوأإلى  يشيردليل من التقارير الداخلية 

 

 تقييم عقار استثماري  
يستند عادة  تقييم العقار االستثماري إلى تقييم يقوم بإجرائه مقيمي عقارات مسجلين مستقلين لديهم خبرة في مجاالت مماثلة في  

 الناتج السوق العقاري المحلي والدولي. فضال عن ذلك، قامت المجموعة بتطبيق خصم عدم السيولة على تقييم العقار االستثماري 
)إيضاح    امن شركة تابعة واقعة في اقتصاد يعاني من ارتفاع معدل التضخم استنادا إلى تقدير اإلدارة للمبالغ الممكن استردادها منه

7.) 
 

 زميلة  ةانخفاض قيمة االستثمار في شرك
إذا كان من الضروري تسجيل خسارة االنخفاض في القيمة على استثمار   الملكية تقوم المجموعة بتحديد ما  بعد تطبيق طريقة حقوق 

االنخفاض في إلى    األدلة الموضوعية التي تشيرإلى    استنادا    البيانات المالية المجمعةالمجموعة في الشركات الزميلة في تاريخ  
ض القيمة بالفرق بين المبلغ الممكن استرداده  فإذا ما حدث ذلك تحتسب المجموعة مبلغ انخفا قيمة االستثمار في الشركة الزميلة.

 .بيان األرباح أو الخسائر المجمعويتم تسجيل المبلغ في  دفتريةمن الشركة الزميلة والقيمة ال
  



 شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2021ديسمبر  31في كما  
 

 

27 
 

 )تتمة(األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة     - 3
 

 )تتمة( التقديرات واالفتراضات  3.2
 

 االستثمارات غير المسعرة تقييم 
 واحدة مما يلي:إلى  يستند تقييم االستثمارات غير المسعرة في أسهم عادة  

 

  .معامالت حديثة في السوق بشروط تجارية بحتة 
 حد كبير. إلى  القيمة العادلة الحالية الستثمار آخر مماثل 
  للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلةالتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالية المطبقة 
   .نماذج تقييم أخرى 
 

 إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم لالستثمارات غير المسعرة يتطلب تقديرات جوهرية.
 

 انخفاض قيمة المخزون
تقدير لصافي    إجراءمتقادما يتم  أو    صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. عندما يصبح المخزن قديماأو    يسجل المخزون بالتكلفة

يتم   الممكن تحقيقها.  لكل مبل  إجراءقيمتها  بالنسبة  التقدير  الجوهرية على  هذا  المبالغ  المبالغ غير فر  أساسغ من  تقييم  يتم  دي. 

قديمة ولكن  فردية،  لنوع   أساسعلى    تقدير  إجراءفيتم  متقادمة،  أو    الجوهرية بصورة  تبعا   لها  احتساب مخصص  ويتم  مجمع 

 أسعار البيع المتوقعة.إلى  التقادم استنادا  أو  المخزون ودرجة القدم
 

 عقود  أعمالانخفاض قيمة المدينين ومجمل المبلغ المستحق من عمالء عن 
تقدير للمبلغ الممكن تحصيله من المدينين التجاريين ومجمل المبلغ المستحق من عمالء عندما يعد تحصيل المبلغ بالكامل   إجراءيتم  

دي. بينما يتم على  فر  أساسهذا التقدير على    إجراء  أمر غير محتمل. وبالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الجوهرية بصورة فردية، يتم

فردية والتي مر تاريخ استحقاقها دون تحصيلها ويتم احتساب مخصص لها غير  الجوهرية بصورة  مجمع تقييم المبالغ غير    أساس

 معدالت االسترداد التاريخية.إلى  حسب طول فترة التأخير، استنادا 
 

 المقدرة عن عقود غير مكتملة   رباحالتكاليف المتراكمة واأل

  إجماليإلى    نسبة التكاليف الفعلية المتكبدة حتى تاريخهإلى    الثابتة بالرجوعتقاس اإليرادات من عقود اإلنشاءات ذات األسعار  

مسبقا . المسجلة  اإليرادات  بنسبة  وتخفض  المقدرة،  العقود  إيرادات  على  والمطبقة  عقد  لكل  المقدرة  من  التكاليف  ذلك  يتطلب 

 ل كل مشروع. التكاليف المتوقعة حتى اكتما إجماليالمجموعة أن تستخدم األحكام في تقدير 
  

 عقود غير مكتملة أرباح

 النهائية بدرجة تأكد معقولة.  رباحمرحلة يمكن عندها تقدير األإلى    من عقود غير مكتملة إال عندما يصل العقد  رباحاأل  تسجلال  

 التقديرات المعقولة.إلى  يتطلب ذلك من إدارة المجموعة أن تحدد المستوى الذي يمكن عنده الوصول
 

 تقدير معدل االقتراض المتزايد   –عقود التأجير 

لقياس  ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة معدل الفائدة الضمني في عقد التأجير وبالتالي فإنها تستخدم معدل االقتراض المتزايد

تراض، على مدى مدة مماثلة هو معدل الفائدة الذي يتعين على المجموعة سداده لالق معدل االقتراض المتزايد مطلوبات التأجير. إن

ومقابل ضمان مماثل، األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة لألصل المرتبط بحق االستخدام في بيئة اقتصادية  

ا في حالة عدم توفر معدالت   معدل االقتراض المتزايد لذلك يعكس مماثلة. ما "يتعين على المجموعة " سداده، والذي يتطلب تقدير 

ظة )مثل الشركات التابعة التي ال تدخل في معامالت تمويل( أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد التأجير  ملحو

 تقوم المجموعة بتقدير معدل االقتراض المتزايد )مثل عقود التأجير التي يتم توقيعها بعملة مغايرة للعملة الرئيسية للشركة التابعة(.

مالحظتها )مثل أسعار الفائدة في السوق( عندما تكون متاحة ومطلوبة إلجراء بعض التقديرات الخاصة باستخدام مدخالت يمكن  

 .بالمنشأة )مثل التصنيف االئتماني الفردي للشركة التابعة(
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 ممتلكات ومعدات    - 4

  
مبنى وعقارات  

 مستأجرة  
اثاث وتركيبات  

 سيارات ومعدات  ومعدات مكتبية  
 رأسمالية  أعمال

 المجموع   قيد التنفيذ  
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي    

       :  التكلفة
 7,054,548 5,918 6,709,171 248,192 91,267  2021يناير  1كما في 

 71,703     - 50,638 21,065     -  إضافات  

 (876)     - (876)     -     -  مستبعدات  

 (65,633) (753) (43,522) (13,096) (8,262)  ( 15تحويل إلى موجودات محتفظ بها لغرض البيع )إيضاح 

 (272,029) (5,165) (178,221) (31,928) (56,715)  تعديالت تحويل عمالت اجنبية  
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 6,787,713 - 6,537,190 224,233 26,290   2021ديسمبر  31كما في 
 

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

       االستهالك المتراكم: 

 6,989,124     - 6,697,801 217,627 73,696  2021يناير  1كما في 

 16,134     - 5,025 10,252 857  * المحمل خالل السنة 

 (432)     - (432)     -     -  المتعلق بالمستبعدات 

 (20,361)     - (11,696) (2,229) (6,436)  ( 5البيع )إيضاح تحويل إلى موجودات محتفظ بها لغرض 

 (204,247)     - (153,508) (8,912) (41,827)    تعديالت تحويل عمالت اجنبية 
 

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

 6,780,218     - 6,537,190 216,738 26,290   2021ديسمبر  31كما في 
 

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

       صافي القيمة الدفترية: 

 7,495     -     - 7,495     -  ( ارتفاع معدل التضخم نتيجةت )قبل التعديال 2021ديسمبر  31كما في 
 

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

 (15تعديالت ناتجة عن ارتفاع معدل التضخم )إيضاح 
 

     

 1,453,079 (5,918) 954,210 (14,839) 519,626    2021يناير  1الرصيد االفتتاحي الرتفاع معدل التضخم كما في 

 (573)     - (476) 103 (200)  تعديالت االستهالك  

 161,887 (1,530) (69,901) (22,555) 255,873  التغير في القيمة الدفترية  

 (269,922) 753 (91,066) 10,867 (190,476)  ( 15تحويل إلى موجودات محتفظ بها لغرض البيع )إيضاح 

 (1,344,471) 6,695 (792,767) 26,424 (584,823)  تعديالت تحويل عمالت اجنبية  
 

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

     -     -     -     -     -    2021ديسمبر  31في كما ارتفاع معدل التضخم 
 

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

 7,495     -     - 7,495     -    2021ديسمبر  31كما في  صافي القيمة الدفترية المعدل
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( ممتلكات ومعدات    - 4

  
مبنى وعقارات  

 مستأجرة  
اثاث وتركيبات  

 سيارات ومعدات  ومعدات مكتبية  
 رأسمالية  أعمال

 المجموع   قيد التنفيذ  
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي    

       :  التكلفة
 8,517,721 7,209 8,152,263 252,851 105,398   2020يناير  1كما في 

 59,524     - 48,235 11,289     -  إضافات  

 (1,476,407)     - (1,476,407)     -     -  مستبعدات  

 (12,000)     -     - (12,000)     -  شطب 

 (34,290) (1,291) (14,920) (3,948) (14,131)  تعديالت تحويل عمالت اجنبية  
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 7,054,548 5,918 6,709,171 248,192 91,267    2020ديسمبر  31كما في 
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       االستهالك المتراكم: 

 8,221,840     - 7,930,821 211,343 79,676   2020يناير  1كما في 

 301,325     - 290,040 7,547 3,738  المحمل خالل السنة  

 (1,474,490)     - (1,474,490)     -     -  المتعلق بالمستبعدات 

 (59,551)     - (48,570) (1,263) (9,718)  تعديالت تحويل عمالت اجنبية  
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 6,989,124     - 6,697,801 217,627 73,696    2020ديسمبر  31كما في 
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       القيمة الدفترية: صافي 

 65,424 5,918 11,370 30,565 17,571  (ارتفاع معدل التضخم نتيجةت  )قبل التعديال  2020ديسمبر  31كما في 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       (15تعديالت ناتجة من ارتفاع معدل التضخم )إيضاح 

 1,835,094 91,791 1,285,276 167,725 290,302    2020يناير  1الرصيد االفتتاحي الرتفاع معدل التضخم كما في 

 1,271     - 641 359 271  تعديالت االستهالك  

 (134,409) (85,702) (235,455) (60,563) 247,311  التغير في القيمة الدفترية  

 (248,877) (12,007) (96,252) (122,360) (18,258)  تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,453,079 (5,918) 954,210 (14,839) 519,626    2020ديسمبر  31في كما ارتفاع معدل التضخم 
  ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,518,503     - 965,580 15,726 537,197    2020ديسمبر  31كما في  صافي القيمة الدفترية المعدل
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

شركة تابعة  عمليات المتعلق بتوقف  االستهالكالمحمل للسنة  االستهالك* يشمل 
       دينار كويتي.  8,202هجليج بمبلغ وهي شركة 
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 موجودات حق االستخدام ومطلوبات التأجير    - 5
 موجودات حق االستخدام  

 مطلوبات 
  التأجير  

 أرض  
 مستأجرة  

 وتجهيزاتاثاث 
 اإلجمالي   ومعدات   سيارات ومعدات  

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 2021
      

 264,842 437,236 176,004 17,788 243,444  2021يناير   1في 

     - (207,430) (175,124) (21,348) (10,958) استهالك

 60,484 60,484     - 60,484     - إضافات

 21,389     -     -     -     - تكلفة تمويل  

 (48,454)     -     -     -     - مدفوعات

 (660) (1,547) (880)     - (667) تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
 

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

 297,601 288,743 - 56,924 231,819 2021ديسمبر  31في 

 

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

 الجزء المتداول 
    43,612 

 غير المتداولالجزء 
    253,989 

     ───────── 

 
    297,601 

     ═════════ 

 

 موجودات حق االستخدام  

  مطلوبات التأجير 

 أرض 
 مستأجرة  

  وتجهيزاتاثاث 
 اإلجمالي   ومعدات  سيارات ومعدات 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  2020

      

 401,575 573,392 211,836 107,300 254,256  2020يناير   1في 

     - (85,887) (36,273) (38,542) (11,072) استهالك

 26,968     -     -     -     - تكلفة تمويل  

 (129,397)     -     -     -     - مدفوعات 

 (35,511) (51,587)     - (51,587)     - استبعادات

 1,207 1,318 441 617 260 تعديالت على تحويل عمالت أجنبية 
 

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

 264,842 437,236 176,004 17,788 243,444 2020ديسمبر   31في 

 

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

 23,868     الجزء المتداول 

 240,974     الجزء غير المتداول
     ───────── 

 
    264,842 

     ═════════ 

 

 المتعلقة بعقود التأجير: و  بيان األرباح أو الخسائر المجمعفيما يلي المبالغ المعترف بها في 
 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 85,887 207,430 مصروفات استهالك موجودات حق االستخدام 

 26,968 21,389 مطلوبات التأجير  لمصروفات فوائد 
 ───────── ───────── 

 112,855 228,819  2021ديسمبر  31في كما 
 ═════════ ═════════ 

 

 اإلفصاح عن تحليل استحقاق مطلوبات التأجير.  22.2يتضمن اإليضاح 
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 عقار استثماري    - 6

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 2,881,083 2,365,399 يناير 1كما في 
 349     - التغير في القيمة العادلة 

 (516,033) (6,679) تعديالت تحويل عمالت اجنبية  
     - (2,358,720) (15تحويل إلى موجودات محتفظ بها لغرض البيع )إيضاح 

 ────────── ────────── 

 2,365,399     - ديسمبر 31كما في 
 ══════════ ══════════ 

 

المؤهالت  يتسم بمعتمد  خبير تقييم مستقل  على تقييم أجراه    بناء      2021ديسمبر    31تم تحديد القيمة العادلة للعقار االستثماري كما في  

هذا التقييم المناسبة على    التخفيضاتوتطبيق    المهنية ذات الصلة والخبرة الحديثة في موقع وفئة العقار االستثماري الخاضع للتقييم

 . ترى اإلدارة أن هذا التقييم يعكس التقدير العادل للقيمة العادلة للعقار.  لحصول عليهالذي تم ا
 

أي تحويالت بين مستويات    إجراءمن الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة ولم يتم   3  العقار االستثماري ضمن المستوى  إدراجتم  

 قياس القيمة العادلة.  
 

العقار ل  الموقوفة بالعملية    االستثماري  يتعلق  إيضاح لبيع )غرض ا للمجموعة وبالتالي تم تحويله إلى موجودات محتفظ بها 
15). 

 

 التقييم.   وأسلوب للعقار االستثماريالعادلة  لتحديد القيمةالجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة تفاصيل حول  24يتضمن اإليضاح 
 

 زميلة  ةاستثمار في شرك    - 7
  2021  2020 

 
 نسبة الملكية  بلد التأسيس 

 المبلغ 
 نسبة الملكية   دينار كويتي 

 المبلغ 
 دينار كويتي 

       

 200,333 %50  - %50 السودان  العالمية المحدودةالدندر النفطية  
  

 ══════════   ══════════ 

 

 الزميلة:   ةلالستثمار في الشرك دفتريةفيما يلي الحركة في القيمة ال 
 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 254,154 200,333 يناير 1كما في 
 (8,753)     - حصة في النتائج 

 (38,389) (174,836) جنبية أتعديل تحويل عمالت  
 (6,679) - ن ارتفاع معدل التضخم عتعديل ناتج 

 - (25,497) (15تحويل إلى موجودات محتفظ بها لغرض البيع )إيضاح 
 ────────── ────────── 

 200,333 - ديسمبر  31كما في 
 ══════════ ══════════ 

 

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىموجودات مالية     - 8

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 156,175 - أسهم مسعرة  
 ────────── ────────── 

 - 156,175 
 ══════════ ══════════ 

 

للمجموعة،   الموقوفة  ةبالعملي  األخرى  ةالشامل  اإليراداتبالقيمة العادلة من خالل  المدرجة  يتعلق االستثمار في الموجودات المالية  

 . (15)إيضاح   لبيعغرض اوبالتالي تم تحويلها إلى موجودات محتفظ بها ل
 

 . المستخدمة آليات التقييموالمالية  لألدواتالجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة تفاصيل  24يعرض االيضاح رقم 
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 الخسائر  أو  رباحموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ -9

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 2,389,119 2,526,436 صندوق غير مسعر  
 265,998 269,364 صندوق مسعر

 ────────── ────────── 

 2,795,800 2,655,117 
 ══════════ ══════════ 

 

 . المستخدمة آليات التقييموالمالية  لألدواتالجدول الهرمي لتحديد القيمة العادلة تفاصيل  24يعرض االيضاح رقم 
 

 مدينة أخرى   أرصدةمدينون و -10

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 2,887,315 280,536 مدينون تجاريون
 (1,317,815) (214,482) ناقصا : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

 ────────── ────────── 
 1,569,500 66,054 مدنيون تجاريون، بالصافي

   

 171,847 903,797 (17)إيضاح  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 757,581 739,083 عقود   موجودات

 322,864     - محتجزات مدينة 
 158,958 148,105 دفعات ومدفوعات مقدما
 470,793 99,870 أرصدة مدينة أخرى 

 ────────── ────────── 

 1,956,909 3,451,543 
 ══════════ ══════════ 

 

استالم المقابل مشروط باستكمال    إند مبدئي ا لإليرادات المكتسبة من تقديم الخدمات، حيث  ويتم االعتراف بموجودات العق
 أرصدةد إلى  وعق  كموجوداتخدمات العقد بنجاح. عند اكتمالها وقبولها من قبل العميل، يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها  

نتهاء  مدينة. يتم الوفاء بالتزام األداء الخاص بإيرادات الخدمة بمرور الوقت ويكون الدفع مستحق ا بشكل عام عند اال  تجارية
 . لها من الخدمات وقبول العمالء

 

 :  التجارية المدينة لألرصدةخسائر االئتمان المتوقعة فيما يلي الحركة في مخصص 
 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 1,277,634 1,317,815 الرصيد في بداية السنة 
 - (1,249,834) (15تحويل إلى موجودات محتفظ بها لغرض البيع )إيضاح 

 24,522 165,121 المحمل خالل السنة )المتعلق بالعمليات الموقوفة(
 15,659 (18,620) تعديالت تحويل عمالت أجنبية  

 ────────── ────────── 

 1,317,815 214,482 الرصيد في نهاية السنة
 ══════════ ══════════ 

 

 ديسمبر:  31التجارية المدينة غير منخفضة القيمة كما في  رصدةيعرض الجدول التالي تحليل تقادم األ
 

 غير متأخرة   
منخفضة  وغير 
 القيمة  

 متأخرة وغير منخفضة القيمة  

 
 

   ا  يوم 90من  أكثر ا  يوم 90-31   يوما   30اقل من  المجموع  
 دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

      

2021 66,054 -     -     66,054 -     
2020 1,569,500 53,837 283,454 161,510 1,070,699 

 

. وليس من  يوما  180  –  30  التي تتراوح بين  االئتمان  ةمد  وعادة ما تستحق خاللإن األرصدة التجارية المدينة ال تحمل فائدة  

 سياسة المجموعة الحصول على ضمانات على المدينين. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 شركة بيت الطاقة القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2021ديسمبر  31في كما  
 

 

33 
 

 النقد والنقد المعادل  - 11
 

 النقد والنقد المعادل مما يلي:   يتكونألغراض بيان التدفقات النقدية المجمع، 
 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 1,878,067 789,850 أرصدة لدى البنوك ونقد 
 15,258,250 14,500,000 ودائع وكالة 

 

────────── ────────── 

 17,136,317 15,289,850 النقد والنقد المعادل وفقا لبيان المركز المالي المجمع 
 - 1,115,806 (15أرصدة لدى البنوك ونقد خاص بالعمليات الموقوفة )إيضاح 

 (4,842) (4,119) أرصدة بنكية محتجزة  
 

────────── ────────── 

 17,131,475 16,401,537 النقد والنقد المعادل وفقا لبيان التدفقات النقدية المجمع 
 ══════════ ══════════ 
 

تسهيالت  مقابل    مضمونةودائع هامشية  كويتي(    دينار  4,842  :2020دينار كويتي )  4,119بمبلغ  األرصدة البنكية المحتجزة  مثل  ت

  بنكية.
 

  األسهم واالحتياطيات   إصداررأس المال وعالوة   -12
 

 رأس المال أ( 

 

المصرح به والمصدر والمدفوع  
 بالكامل  

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 75,000,000 75,000,000 فلس للسهم مدفوعة نقدا    100سهم( بقيمة  750,000,000: 2020سهم ) 750,000,000
 ══════════ ══════════ 

 

 االحتياطي االجباري  ب( 

% بحد أدنى من ربح السنة قبل 10، يقتطع نسبة ال تقل عن  األم  وفقا  لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة

مجلس اإلدارة إلى االحتياطي االجباري.   أعضاءومكافأة  حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة  

 % من رأس المال المصدر.  50بة  رصيد االحتياطي نستجاوز  وقف هذا االقتطاع إذا  األم  يجوز للجمعية العمومية السنوية للشركة  
 

% من رأس المال المدفوع في السنوات  5بنسبة ال تزيد عن    أرباحال يجوز استخدام االحتياطي إال في تغطية الخسائر أو توزيع  

الحتياطي  بسبب عدم وجود االحتياطيات القابلة للتوزيع. ويتم رد أي مبالغ مخصومة من ا  رباحالتي ال يسمح فيها الربح بدفع هذه األ

   .صدر% من رأس المال الم50في السنوات التالية بذلك، ما لم يتجاوز االحتياطي نسبة  رباحعندما تسمح األ
 

سابقا  والتي لم يتم استردادها بالكامل  االحتياطي االجباري نظرا للخسائر التي تكبدتها المجموعة  إلى    اقتطاعاتأي    إجراءلم يتم  

 .  بعد
 

 االحتياطي االختياريج( 

حصة مؤسسة  من ربح السنة قبل    قصى % بحد أ10، يقتطع نسبة  األم  وفقا  لقانون الشركات وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة

وقف  . يجوز  ختياريمجلس اإلدارة إلى االحتياطي اال  أعضاءومكافأة  الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة  

ال توجد قيود على توزيع  على توصية مجلس اإلدارة.    للمساهمين بناء  لجمعية العمومية  بموجب قرار من االسنوية    االقتطاعاتهذه  

 االحتياطي االختياري.
 

استردادها بالكامل سابقا  والتي لم يتم  نظرا للخسائر التي تكبدتها المجموعة    االختياريإلى االحتياطي    اقتطاعاتلم يتم إجراء أي  

 .  بعد
 

 د( احتياطيات أخرى  

حصص غير مسيطرة والتي يتم المحاسبة    االستحواذ على  حقوق الملكية عندإلى    من المبالغ المضافةاالحتياطيات األخرى    تتكون

 عنها كمعامالت مع مساهمين بصفتهم مالكين. 
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 دائنون ومطلوبات أخرى    - 13

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 1,872,490 1,256,489 دائنون تجاريون  
 1,962,217 1,249,978 مصروفات مستحقة

 161,281 - دفعات مقدما من عمالء 
 2,267 - (17مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 

 5,524  - محتجزات دائنة
 619,756 443,220 أرصدة دائنة أخرى 

 ────────── ────────── 

 2,949,687 4,623,535 
 ══════════ ══════════ 
 

 مرابحة   ودائن  - 14

 

2021 
 كويتيدينار 

2020 
 دينار كويتي 

   

 14,444 - مجمل المبلغ 
 (815) - ناقصا: أرباح مؤجلة 

 ────────── ────────── 

 - 13,629 
 ══════════ ══════════ 

   

     -     -  ةغير متداول
 13,629     -  ةمتداول

 

────────── ────────── 

 -     13,629 
 ══════════ ══════════ 

 

ال قيمتها  المرابحة تقارب  العادلة لدائني  القيمة  الخاص بدائني .  2020  ديسمبر  31كما في    دفتريةإن  التكلفة  يبلغ متوسط معدل 

 %(.  4.56: 2020% سنويا )3المرابحة خالل السنة 
 

 هي كما يلي: إن التغيرات في المطلوبات الناتجة من أنشطة التمويل
 

 
 يناير  1

2021 
التدفقات النقدية  

 الواردة 
التدفقات النقدية  

 الصادرة 
 
 خرىأ

 ديسمبر 31
2021 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
      

     - (10,008) (33,885) 30,264 13,629 *مرابحة ودائن
 

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

 

 
 يناير 1

2020 
التدفقات النقدية  

 الواردة 
التدفقات النقدية  

 الصادرة 
 

 أخرى
 ديسمبر 31

2020 
 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
      

 13,629 (4,520) (47,844) 37,877 28,116 مرابحةو دائن
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

لسودان، والتي تم تصنيفها على أنها محتفظ في اتابعة  وهي شركة  ،  هجليج لشركة  الموقوفة  ةمرابحة بالعمليتعلقت أرصدة دائني ال

 .(15 إيضاح) السنةلبيع. تم سداد المبلغ المستحق بالكامل خالل غرض ابها ل
 

  العمليات الموقوفة  - 15
 

، أعلنت المجموعة أن الشركة األم قد وقعت اتفاقية بيع وشراء لبيع كامل حصتها من حقوق الملكية البالغة  2021سبتمبر  30في 

عملية    أن تكتمل  . ومن المتوقع("هجليج")  واالستثمار المحدودة  البترول  لخدماتشركة هجليج  ، وهي  ٪ في شركتها التابعة64.25

، تم تصنيف الشركة 2021ديسمبر    31كما في  و. وفق ا لذلك،  البيانات المالية المجمعةفي غضون عام من تاريخ    بيع الشركة التابعة

 .موقوفةلبيع وكعملية غرض امحتفظ بها ل بيعالتابعة كمجموعة 
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 نتائج الشركة التابعة للسنة: فيما يلي 
 

 
2021 

 دينار كويتي
2020 

 دينار كويتي 
   

 1,902,037 5,228,020 إيرادات عقود 
 (1,503,232) (1,748,852) تكاليف عقود 

 ───────── ───────── 
 3,479,168 398,805 
   

 (1,242) 2,619 إيرادات أخرى 
 349     - التغير في القيمة العادلة لعقار استثماري

 (8,753)     - حصة في نتائج شركات زميلة
 (399,129) (246,014) مصروفات عمومية وإدارية

 (611,628) (435,062) تكاليف موظفين 
 (348,538)     - مخصص بنود بطيئة الحركة

 (9,355) (13,312) تكاليف تمويل 
 1,839,634 2,518,602 صافي فروق تحويل عمالت أجنبية

 529,276 (485,055) التضخم** )خسارة( ربح مالي من ارتفاع معدل 
 ───────── ───────── 

 1,389,419 4,820,946 ربح السنة من العمليات الموقوفة قبل الضرائب 
 (696,285) (1,914,831) الضرائب على العمليات األجنبية 

 ───────── ───────── 

 693,134 2,906,115 ربح السنة من العمليات الموقوفة بعد الضرائب
 ═════════ ═════════ 

   الخاص بـ:
 445,339 1,867,179 مساهمي الشركة األم

 247,795 1,038,936 الحصص غير المسيطرة
 ───────── ───────── 

 2,906,115 693,134 
 ═════════ ═════════ 
   

 فلس  0.59 فلس  2.49 من العمليات الموقوفة  السهم األساسية والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة األم  ربحية
 ═════════ ═════════ 

 

يلي   ل  الرئيسيةالفئات  فيما  اللموجودات والمطلوبات  لدى  بها  المصنفة كمحتفظ  التابعة  الشركة  في  غرض  ديسمبر    31لبيع كما 

2021: 
 

 

 ديسمبر 31
2021 

 دينار كويتي
  

  الموجودات

 315,194 ممتلكات ومعدات
 2,358,720 عقار استثماري

 25,497 استثمار في شركات زميلة
 41,465 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 31,608 مخزون
 مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى  

 2,581,888 دينار كويتي(  1,249,834)بالصافي بعد مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ 
 1,115,806 النقد والنقد المعادل 

 ───────── 
 6,470,178 موجودات محتفظ بها لغرض البيع

 ───────── 
   المطلوبات

 2,086,628 دائنة أخرى دائنون تجاريون وأرصدة  
 ───────── 

 2,086,628 مطلوبات مرتبطة مباشرة  بالموجودات المحتفظ بها لغرض البيع 
 ───────── 

 4,383,550 صافي الموجودات المرتبطة مباشرةً بالموجودات المحتفظ بها لغرض البيع 
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لبيع بأثر رجعي. لذلك لم يتم إعادة عرض بيان المركز غرض االمصنفة كمحتفظ بها ل  البيعال تنطبق متطلبات العرض لمجموعات  

 سنة سابقة. ةالمقارن ألي المجمعالمالي 
 

 لبيع هي كما يلي:غرض اإن صافي التدفقات النقدية المتكبدة من قبل الشركة التابعة المصنفة كمحتفظ بها ل 
 

 2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 (2,864,955) (1,549,626) تشغيل 

 (25,306) (28,111) استثمار 

 11,513 (15,360) تمويل 
 ───────── ───────── 

 (2,878,748) (1,593,097) صافي التدفقات النقدية الصادرة 
 ═════════ ═════════ 

 

يتطلب   التضخم المرتفع.معدل    ي لبيع في اقتصاد السودان ذغرض امحتفظ بها ل  بيعالشركة التابعة المصنفة كمجموعة  تعمل  **  

وفقا  لوحدة القياس المتداولة بتاريخ بيان    يتضخمة المعدة بعملة دولة ذات اقتصاد  البيانات المالي  إدراج   29معيار المحاسبة الدولي  

حتى تاريخ أحدث بيان للمركز المالي. وقد تم تطبيق    ساسالمقابلة للفترات السابقة على نفس األ  المركز المالي وتسجيل المبالغ

باستخدام عوامل التحويل المستمدة من مؤشر أسعار    دراج، وهي شركة تابعة، وتم احتساب إعادة اإلهجليجهذا المعيار في شركة  

البيانات    إدراج. فيما يلي عوامل التحويل المستخدمة إلعادة  صندوق النقد الدوليأو    المستهلك الصادر عن بنك السودان المركزي

  المالية للشركة التابعة: 
 

 عامل التحويل   المؤشر  
   

 1.158 18,973.514  2021ديسمبر   31
 1.706 6,745.800  2020ديسمبر   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  2013ديسمبر   31
 1.444 262.793  2012ديسمبر   31
 1.189 181.944 2011ديسمبر   31
 1.000 153.043 2010ديسمبر   31
  

 الموضحة أعاله كما يلي: دراج تمت المحاسبة عن إعادة اإل
 

i.   بعد تطبيق وحدة القياس الحالية في تاريخ بيان المركز المالي،    يتضخملمالية المعدة بعملة االقتصاد الالبيانات ا  إدراجيتم
الموجودات والمطلوبات النقدية حيث تم بالفعل  إدراج. وال يُعاد ساسالمبالغ المقابلة للفترة السابقة على نفس األ إدراجويتم 

 نقدية أموال محتفظ بها وبنود سيتم استردادها احتسابها وفقا  لوحدة النقد الحالية في تاريخ بيان المركز المالي. تمثل البنود ال
 دفعها نقدا ؛أو 

 

ii.   ها بالمبالغ المتداولة في تاريخ بيان المركز المالي وبنود حقوق إدراجإن الموجودات والمطلوبات غير النقدية التي ال يتم
   ها باستخدام عوامل التحويل ذات الصلة؛إدراجملكية المساهمين يُعاد 

 

iii.  يتم إعادة قيد البيانات المالية المقارنة باستخدام مؤشرات التضخم العامة من حيث وحدة القياس المتداولة في تاريخ بيان
 أحدث تقديرات القيمة العادلة.  إلى  العقار االستثماري واالستثمارات المتاحة للبيع استنادا   إدراجالمركز المالي. ويتم 

 

iv.  عوامل التحويل في نهاية السنة؛ وأو   ان الدخل باستخدام المتوسط ربع السنوي ذي الصلةكافة البنود في بي إدراجيعاد  
 

v.   خسائر نقدية ناتجة  أو    أرباحك  بيان األرباح أو الخسائر المجمعالتأثير على صافي المركز النقدي للمجموعة ضمن    إدراجيتم
  من ارتفاع معدل التضخم.

 

تعديل بعض السياسات المحاسبية على مستوى إلى    يؤدي  29الواردة في معيار المحاسبة الدولي    دراج ات إعادة اإلإجراءإن تطبيق  
  الشركة التابعة والتي يتم استخدامها في إعداد البيانات المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية.
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التعديل   التضخم  إن  ارتفاع معدل  )  258,758  بمبلغالناتج من  الدفاتر دينار كويتي(  (  979,689)  :2020دينار كويتي  حسب 
   تغيرات في حقوق الملكية المجمع. بيان المباشرة في  تسويتهقد تم  2021ديسمبر  31حتى و هجليجشركة المحاسبية ل

 

 :  ارتفاع معدل التضخمفيما يلي الحركة في الموجودات والمطلوبات نتيجة 
 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 (134,409) 161,887 (4ممتلكات ومعدات )إيضاح  
 (6,679) - ( 7استثمار في شركة زميلة )إيضاح 

 (309,325) (388,184) والتغيرات في حقوق الملكية المجمعين األرباح أو الخسائرتأثير آخر على بياني 
 ───────── ───────── 

 (226,297) (450,413) 
 ═════════ ═════════ 

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع: 
 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   الخاص بــ: 

 (629,450) 166,252 األممساهمي الشركة 
 (350,239) 92,506 الحصص غير المسيطرة 

 ───────── ───────── 

 258,758 (979,689) 
 ═════════ ═════════ 

 

 : بيان األرباح أو الخسائر المجمع
 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

   الخاص بــ:
 340,060 (311,648)   األم مساهمي الشركة

 189,216 (173,407) الحصص غير المسيطرة 
 ───────── ───────── 

 (485,055) 529,276 
 ───────── ───────── 

 (450,413) (226,297) إجمالي تأثير ارتفاع معدل التضخم  
 ═════════ ═════════ 

 

 الشركة األم ية والمخففة الخاصة بمساهمي ساسالسهم األ (خسارةربحية ) -16
 

السنة الخاص بمساهمي   (خسارةربح )بقسمة  األم  الخاصة بمساهمي الشركة  ية والمخففة  ساسالسهم األ  (خسارةربحية )تحتسب  
  .على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة  األم الشركة

 

 2021 2020 

   )خسارة( ربح السنة الخاص بمساهمي الشركة األم من: 
 (2,336,466) (335,491) العمليات المستمرة )دينار كويتي( 

 445,339 1,867,179 العمليات الموقوفة
 ───────── ───────── 

 (1,891,127) 1,531,688 ربح )خسارة( السنة الخاصة بمساهمي الشركة األم )دينار كويتي( 
 ══════════ ══════════ 

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

 (2.52) 2.04 الشركة األم )فلس(   بمساهمياألساسية والمخففة الخاصة  ربحية )خسارة( السهم
 ══════════ ══════════ 

السهم الخاصة    خسارة  والمخففة  المستمرة    بمساهمياألساسية  العمليات  من  األم  الشركة 
 (3.12) (0.45) )فلس(  

 ═════════ ══════════ 
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 معامالت مع أطراف ذات عالقة   -17
 

الرئيسيين ويمثل األطراف ذات عالقة   الزميلة  المساهمين  للمجموعة    أعضاءوالشركات  العليا  مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة 
. يتم الموافقة على سياسات تسعير وشروط  جوهري تأثيرأو  يمارسون عليها سيطرة  مشتركةأو   يسيطرون عليها  التي شركاتالو

 .األم شركةهذه المعامالت من قبل إدارة ال
 

 طراف ذات عالقة المدرجة في بيان المركز المالي المجمع:  لدى أ رصدةيعرض الجدول التالي األ
 

 

الشركة األم  
 الكبرى 

الشركة األم  
 الوسطى 

أخرى أطراف  
 2020 2021 عالقة  ذات

 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي   دينار كويتي   

 171,847 903,797     - 903,797     - (10مدينون وأرصدة مدينة أخرى )إيضاح 
 829,357 658,167     -     - 658,167 النقد والنقد المعادل  

 2,267     -       -     -     - (  13دائنون ومطلوبات أخرى )إيضاح 
 

 : بيان األرباح أو الخسائر المجمعذات عالقة المدرجة في  أطرافيعرض الجدول التالي المعامالت مع 
 

 2020 2021 الشركة األم الكبرى   
 دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 11,129 3,900 3,900 إيرادات تمويل  
 

 مكافأة موظفي اإلدارة العليا   
 يعرض الجدول التالي مكافأة موظفي اإلدارة العليا للمجموعة خالل السنة:  

 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

 231,023 146,903 رواتب ومزايا قصيرة االجل 

 8,392 6,811 مكافأة نهاية الخدمة 
 ───────── ───────── 

 153,714 239,415 
 ═════════ ═════════ 

  
الشركة  أوصى إدارة  اإل  عضاءمكافأة أل  إصدارب  األم   مجلس  في    ال شيءبمبلغ    دارةمجلس  المنتهية    2021ديسمبر    31للسنة 

   ، وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. دينار كويتي(ال شيء : 2020)
 

 التزامات رأسمالية -18
 

  التزامات رأسمالية
 

 2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   

التــزام تجــاه مســاهمة فــي صــندوق )مصــنف كموجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن 
 433,892 432,748 الخسائر(خالل األرباح أو 

 ═════════ ═════════ 

 

 نزاع قانوني -19
نتهاك بنود وشروط اتفاقية توزيع  النتيجة    العمليات المشتركةمع شريك    نزاع قائمفي  طرفا     كانت  للمجموعةإن الشركة التابعة  

قام شريك   إلى ذلك،  المعدات    برفع  المشتركةعمليات  الاألرباح. إضافة  بملكية  فيما يتعلق  التابعة  الشركة  دعوى باالنتهاك ضد 
 . محكمة لندن للتحكيم الدوليذه الدعاوى قيد التحكيم لدى هكانت . المشتركةعمليات الالمستخدمة في 

 

ا نهائي ا أمرت بموجبه شريك العمليات المشتركة بدفع  2021سبتمبر    1، في  السنةخالل   ، أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكم 
الحكم. صدور  ٪ سنوي ا من تاريخ  2.24لى الشركة التابعة باإلضافة إلى فائدة بسيطة بمعدل  أمريكي إدوالر    1,004,418مبلغ  

التابعة بدفع   شريك  إلى    ٪ سنوي ا 2.24مع فائدة بسيطة بمعدل  أمريكي  دوالر    188,336مبلغ  عالوة على ذلك، أمرت الشركة 
ا أن ملكية المعدات    تالعمليات المشتركة وأكد شريك العمليات المشتركة. تدرس   تؤول إلىفي العمليات المشتركة    المستخدمةأيض 

شارها القانوني حالي ا خيارات مختلفة للتسوية النهائية مع شريك العمليات المشتركة، بناء  على الحكم المجموعة بالتشاور مع مست
 أعاله الصادر عن محكمة لندن للتحكيم الدولي.
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 الحصص غير المسيطرة الجوهرية  -20
 

 غير المسيطرة الجوهرية: صالتابعة ذات الحص ةفيما يلي المعلومات المالية للشرك 
 

 نسبة الملكية المحتفظ بها من قبل الحصص غير المسيطرة:  
 

 2020 2021 بلد التأسيس  
    

 %35.75 %35.75 السودان   واالستثمار المحدودة البترول لخدماتشركة هجليج 
 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   والدخل الشامل المجمعين:  األرباح أو الخسائرملخص بياني 

 1,902,037 5,228,020 اإليرادات 

 (1,208,903) (2,321,905) المصروفات
 ───────── ───────── 

 693,134 2,906,115 ربح السنة 
 ───────── ───────── 

 247,795 1,038,936  الربح الخاص بالحصص غير المسيطرةإجمالي 
 ═════════ ═════════ 

 (1,083,926) (4,439,754)  خسائر شاملة أخرى 
 

───────── ───────── 

 (390,792) (1,533,639)  الشاملة  إجمالي الخسائر
 

───────── ───────── 

 (139,708) (548,276)    إجمالي الخسائر الشاملة الخاصة بالحصص غير المسيطرة 
 ═════════ ═════════ 

 

 

2021 
 دينار كويتي

2020 
 دينار كويتي 

   : المجمعملخص بيان المركز المالي 

 3,930,010 3,729,302 موجودات متداولة 
 4,224,685 2,740,876 موجودات غير متداولة 

 (2,345,626) (2,086,628) مطلوبات متداولة 
 5,809,069 4,383,550 إجمالي حقوق الملكية 

   

   الخاص بــ: 

 2,076,742 1,567,119 الحصص غير المسيطرة 
 

 معلومات القطاعات -21
 

 أ( المعلومات القطاعية 

 ألغراض اإلدارة تنتظم أنشطة المجموعة في ثالثة قطاعات استنادا إلى وحدات األعمال كما يلي: 
 

التنقيب والحفر والتطوير وإنتاج النفط والغاز ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة واستخراج التراخيص واألنشطة  الطاقة:  

 األخرى المتعلقة بقطاع الطاقة؛

 االستثمار والخدمات األخرى ذات الصلة   أخرى:  
 

مع  ولمقاوالت" بالمجموعة.  اقطاع التشغيل "  واالستثمار المحدودة  البترول  لخدماتشركة هجليج    ،التابعةتمثل أعمال الشركة  

 .بالقطاعاتضمن اإليضاح الخاص " المقاوالت، لم يعد يتم عرض قطاع "موقوفةعمليات  اعلى أنه هجليجشركة تصنيف 
 

 تراقب اإلدارة نتائج التشغيل لوحدات األعمال بصورة مستقلة لغرض اتخاذ قرارات توزيع الموارد وتقييم األداء. 
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 )تتمة( معلومات القطاعات    -21
 

 )تتمة( أ( المعلومات القطاعية 

التالي معلومات حول اإليرادات المنتهية في    والنتائج  يعرض الجدول    2021ديسمبر    31لقطاعات تشغيل المجموعة للسنوات 

  : التواليعلى  2020 ديسمبر 31و
 

 

 الطاقة  
 دينار كويتي 

 أخرى  
 دينار كويتي 

 المجموع  
 دينار كويتي 

    

     2021ديسمبر  31

 1,065,105     - 1,065,105 إيرادات القطاع 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 (336,732) (156,957) (179,775) خسارة السنة من العمليات المستمرة
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    إفصاحات أخرى: 
 (21,389) (1,142) (20,247) تكاليف تمويل

ربــح غيــر محقــق مــن موجــودات ماليــة مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
 (146,646) (146,646)     - األرباح أو الخسائر

    

    2020ديسمبر   31
 1,391,550     - 1,391,550 إيرادات القطاع 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 (2,454,605) (879,887) (1,574,718) خسارة السنة من العمليات المستمرة
 ═════════ ═════════ ═════════ 

    إفصاحات أخرى: 
 (26,968) (1,961) (25,007) تكاليف تمويل 

خسائر غير محققة من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 (751,982) (751,982) - األرباح أو الخسائر

 

  31و  2021ديسمبر    31المجموعة كما في  لدى  تشغيل  الالموجودات والمطلوبات لقطاعات  حول  يعرض الجدول التالي معلومات  

 على التوالي:  2020ديسمبر 
 

 أخرى الطاقة  
تعديالت متعلقة  
 اإلجمالي  بمجموعة البيع

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

      2021ديسمبر  31كما في 

 20,338,797     - 14,729,233 5,609,564 موجودات القطاع 

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

 3,319,031     - 942,016 2,377,015 مطلوبات القطاع 

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

 

       2020ديسمبر  31كما في 

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

 5,006,965 2,328,532 59,286 2,619,147 مطلوبات القطاع 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 )تتمة(  معلومات القطاعات -21
 

 الثانوية( المعلومات القطاعية ب

جغرافية رئيسية وهي: أ( دولة الكويت، و ب( الشرق األوسط وشمال افريقيا، و ج( خارج منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا حيث  ثالثة قطاعاتإلى  ألغراض اإلدارة، يتم توزيع أنشطة المجموعة

  تقوم المجموعة بتنفيذ أنشطتها الرئيسية في قطاع الطاقة والمقاوالت.
 

 2021  2020 

 الكويت  
ــ   ــرق األوس الش
 وشمال افريقيا 

ــرق  الشــ ــارج  خ
األوســ  وشــمال  

 الكويت  المجموع  افريقيا
ــط   ــرق األوس الش
 وشمال افريقيا 

ــرق   الشــ ــارج  خ
ــمال   ــط وش األوس

 المجموع  افريقيا
 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
         

 1,391,550     - 1,391,550     - 1,065,105     - 1,065,105     - إيرادات القطاع 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (2,454,605) (858,954) (1,574,718) (20,933) (336,732) 47,017 (179,775) (203,974) نتائج القطاع 
 ════════ ════════ ════════ ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 

 

 



 القابضة ش.م.ك.ع. وشركاتها التابعة شركة بيت الطاقة 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة 

 2021ديسمبر  31في كما  
 

 

42 
 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية    -22
 

تمثل المخاطر جزءا  رئيسيا  في أنشطة المجموعة لكن هذه المخاطر تُدار بطريقة التحديد والقياس والمراقبة المستمرة وفقا  لحدود 

المخاطر والضوابط األخرى. إن هذه الطريقة في إدارة المخاطر ذات أهمية كبيرة الستمرار المجموعة في تحقيق األرباح ويتحمل  

تتعرض المجموعة لمخاطر ولية التعرض للمخاطر فيما يتعلق بالمسئوليات المنوطة به داخل المجموعة. كل فرد بالمجموعة مسئ

االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق وتنقسم مخاطر السوق إلى مخاطر معدالت الربح ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر  

ا لمخاطر المدفوعات مقد ا ومخاطر التشغيل.  أسعار األسهم. تتعرض المجموعة أيض  ال تشمل عملية مراقبة المخاطر المستقلة م 

التخطيط  عملية  خالل  من  التغيرات  هذه  مراقبة  يتم  األعمال.  وقطاع  والتكنولوجيا  البيئة  في  التغيرات  مثل  األعمال  مخاطر 

 االستراتيجي الخاصة بالمجموعة.
 

 مخاطر االئتمان   22.1

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم تمكن أحد أطراف أداة مالية من الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسائر  

  مالية. 
 

تتبع المجموعة سياسات وإجراءات للحد من التعرض لمخاطر االئتمان من أي طرف مقابل، كما تقوم بمراقبة عمليات تحصيل  

مستمر. يتم مراقبة سياسة االئتمان لدى المجموعة والتعرض لمخاطر االئتمان على أساس مستمر  األرصدة المدينة على أساس  

. وتحد المجموعة من مخاطر االئتمان التي تتعرض لها فيما يتعلق باألرصدة لدى البنوك من األم  من خالل مجلس إدارة الشركة

راقبة األرصدة المدينة بصفة مستمرة للحد من تعرض المجموعة  خالل التعامل فقط مع بنوك حسنة السمعة. إضافة إلى ذلك، يتم م

الدفترية كما هي معروضة في بيان المركز المالي   القيمة  للتعرض لمخاطر االئتمان يعادل  للديون المعدومة. إن الحد األقصى 

 المجمع. 
 

 الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان

يبين الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق ببنود بيان المركز المالي المجمع، دون احتساب أي ضمان 

 وتعزيزات ائتمانية أخرى. 
 

   2021 2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي   
     

 17,084,029 15,289,090   النقد والنقد المعادل )باستثناء النقد في الصندوق( 

 3,292,585 1,808,804   مدينون وأرصدة مدينة أخرى )باستثناء الدفعات والمدفوعات مقدما(
   ───────── ───────── 

   17,097,894 20,376,614 
   ═════════ ═════════ 

 

 مخاطر السيولة 22.2

المالية. تتولى   دوات بالتزاماتها المتعلقة باأل  جمع األموال للوفاءصعوبة في  المجموعة    أن تجدمخاطر  إن مخاطر السيولة هي  

غيرها من  أو    مر المجموعة في الودائع البنكيةمخاطر السيولة. وإلدارة هذه المخاطر، تستث  إدارة  للمجموعةادارة الشئون المالية  

االستحقاق للتحقق من الحفاظ على مستوى  قائمةكما تتولى ادارة الشئون المالية مراقبة    .نقدإلى    ويلهاتحاالستثمارات التي يسهل  

 مناسب من السيولة. 
 

التزامات السداد التعاقدية غير المخصومة.  إلى    استنادا  لمجموعةعلى ا  الماليةمطلوبات  اليلخص الجدول التالي قائمة استحقاق  

المستقبلية على  قائمةتعكس   الفائدة  التي تتضمن مدفوعات  المتوقعة  النقدية  التدفقات  المالية  للمطلوبات  مدى عمر هذه    السيولة 

 ديسمبر:   31السيولة للمطلوبات المالية في   قائمةوفيما يلي المطلوبات المالية. 
 

 شهر  أ 3اقل من   2021
   12إلى  3

 المجموع  شهر  12أكثر من  شهراً 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي  
      

 527,937 481,919 40,168 5,850    مطلوبات تأجير

 دائنون ومطلوبات أخرى 

 2,949,687     - 1,389,622 1,560,065  من عمالء(  مقدما  )باستثناء الدفعات 
  ───────── ───────── ───────── ───────── 

  1,565,915 1,429,790 481,919 3,477,624 
  ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 )تتمة( مخاطر السيولة 22.2
 

   أشهر 3اقل من   2020
   12إلى  3

 شهرا  
   12أكثر من 

 المجموع  شهرا  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي   
      

 487,937 464,069 18,277 5,591    مطلوبات تأجير

 دائنون ومطلوبات أخرى 

 4,462,254     - 898,174 3,564,080  من عمالء(  مقدما  )باستثناء الدفعات 

 14,444     -     - 14,444  دائنو مرابحة 
  ────────── ────────── ────────── ───────── 

  3,584,115 916,451 464,069 4,964,635 
  ══════════ ══════════ ══════════ ═════════ 

 

 مخاطر السوق  22.3

ــوق. مخاطر الســوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  ــعار الس ــبب التغيرات في أس ــتقبلية لألداة المالية بس المس

 تتكون مخاطر السوق من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم.

 
 أسعار الفائدة مخاطر  22.3.1

المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في  مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية  
 السوق.

 

تتكون األدوات المالية، التي من المحتمل أن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة، بشكل أساسي من النقد والودائع قصيرة  
لذلواألجل.   التجارية.  بالمعدالت  فائدة  األجل بطبيعتها وتدر  المجموعة قصيرة  التعرض    ترى ك،  ودائع  أن مخاطر  المجموعة 

 .ضئيلة لخسائر كبيرة بسبب تقلبات أسعار الفائدة
 

 فوائد. تحمل، ال تحتفظ المجموعة بمطلوبات البيانات المالية المجمعةكما في تاريخ 
 

 مخاطر العمالت األجنبية 22.3.2
 .  ةاألجنبي صرف العمالتفي أسعار االداة المالية نتيجة التغير إن مخاطر العمالت هي مخاطر تقلب قيمة 

 

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمالت األجنبية على مختلف االنكشافات للعمالت األجنبية بصورة رئيسية ما يتعلق بالدوالر  
مخاطر العمالت األجنبية من والجنيه السوداني. تنشأ    عماني والريال السعوديوالريال ال  األمريكي واليورو والدرهم االماراتي

 المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المحققة وصافي االستثمارات في عمليات اجنبية.  
 

  

2021 
 ما يعادل 

 *كويتيال ديناربال

2020 
 ما يعادل

 كويتي البالدينار  
 

   

 2,946,732 4,198,934  دوالر امريكي 

 12,911 (43,279)  يورو 

 1,113,628 829,485  درهم اماراتي 

 (323,286) (322,425)  لاير عماني 

 (166,230) (169,996)  لاير سعودي

 437,629 234,633  جنيه سوداني
  ────────── ────────── 
  4,727,352 4,021,384 
  ═════════ ═════════ 
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 )تتمة(  مخاطر السوق 22.3
 

 )تتمة(  مخاطر العمالت األجنبية 22.3.2
 

  المحتمل حساسية ربح المجموعة )نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية( للتغير  يوضح الجدول التالي  
 ، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة: الصرف% في أسعار 10بنسبة 

 

 2021  2020 

 

 نسبة 
 التغير في  

 سعر الصرف 

 التأثير
بيان على  

األرباح أو  
   المجمعالخسائر 

 التأثير 
على اإليرادات  

  الشاملة األخرى   

 نسبة  
 التغير في   

 سعر الصرف 

 التأثير

بيان على  
األرباح أو  
الخسائر  
 المجمع 

 التأثير 
على اإليرادات  
 الشاملة األخرى  

 دينار كويتي  دينار كويتي  %  دينار كويتي دينار كويتي % العملة
 

       

     - 419,893 +10 دوالر امريكي 
 

10+ 294,673 -     

     - (4,328) +10 يورو 
 

10+ 1,291 -     

     - (82,949) +10 درهم اماراتي 
 

10+ 111,363 -     

     - (32,243) +10 لاير عماني 
 

10+ (32,329) -     

     - (17,000) +10 لاير سعودي
 

10+ (16,623) -     

 4,147 19,317 +10 جنيه سوداني
 

10+ 28,145 15,618 
 

 (.15)إيضاح  بالعملية الموقوفة* تشمل مخاطر العمالت األجنبية المتعلقة 
 

 مخاطر أسعار األسهم  22.3.3
نتيجة التغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم    لألسهمتنشأ مخاطر أسعار األسهم من مخاطر انخفاض القيمة العادلة  

الخسائر.  أو  رباحالفردية. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم على موجوداتها المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األ
 تدير المجموعة هذه المخاطر من خالل تنويع االستثمارات من حيث التركز القطاعي. 

 

م المسعرة مع االحتفاظ بباقي ه للتغيرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار االس  بيان األرباح أو الخسائر المجمعإن حساسية  
 . تعتبر غير جوهريةالمتغيرات ثابتا  

 

 إدارة رأس المال  -23
 

التي تقوم   عمالالمال الجيدة لدعم األإن هدف المجموعة الرئيسي من إدارة رأس المال هو ضمان المحافظة على معدالت رأس  
 بها وتحقيق أعلى قيمة يحصل عليها المساهمون.  

 

تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. للمحافظة على هيكل   إجراءتقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال و
أو   المساهمينإلى    رد رأس المالأو    المساهمينإلى    رباحتعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل مدفوعات توزيعات األأو    رأس المال

ديسمبر   31ات خالل السنتين المنتهيتين في  جراءاإلأو    السياساتأو    أي تغييرات في األهداف   إجراء أسهم جديدة. لم يتم    إصدار 
 . 2020ديسمبر  31و 2021

 

 القيمة العادلة  قياس    -24
 

 تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 
 

المدينة    رصدةالخسائر والمدينين واألأو    رباحاألالمدرجة بالقيمة العادلة من خالل  الموجودات المالية من الموجودات المالية  تتكون  
 األخرى والنقد والنقد المعادل.  

 

 . التأجير ومطلوبات والمطلوبات األخرى الدائنينالمطلوبات المالية من كون تت
 

 .  دفترية مة العادلة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الإن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقي
 

بالقيمة العادلة في االيضاح من القسم الخاص  ضتم عرض المنهجيات واالفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة العادلة للموجودات  
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة. :2.4رقم 
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 المالية دواتاأل
 المدرجة بالقيمة العادلة في تاريخ بيان المركز المالي المجمع: والتالية المقاسة بالقيمة العادلة  المالية  باألدواتتحتفظ المجموعة 

 

 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

2021     

     الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
     من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 41,465      -      - 41,465 ( 15أسهم )إيضاح 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
     من خالل األرباح او الخسائر 

 269,364      - 269,364      - صندوق مسعر 

 2,526,436 2,526,436      -      - صندوق غير مسعر  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 -      269,364 2,526,436 2,795,800 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 41,465 269,364 2,526,436 2,837,265 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  

2020     

     المقاسة بالقيمة العادلة الموجودات المالية 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
     من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 156,175      -      - 156,175 أسهم 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  
     من خالل األرباح او الخسائر 

 265,998      - 265,998      - صندوق مسعر 

 2,389,119 2,389,119      -      - صندوق غير مسعر  
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

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

 156,175 265,998 2,389,119 2,811,292 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 )تتمة(  األدوات المالية
 

والدائنين والمطلوبات األخرى تقارب   واألرصدة المدينة األخرى  والمدينينانتهت اإلدارة الى أن القيمة العادلة للنقد والنقد المعادل  
 قيمتها الدفترية الى حد كبير نظرا لطبيعة هذه األدوات قصيرة األجل. 

 

 .  2021ديسمبر  31لم يتم إجراء أي تحويالت بين مستويات الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة خالل السنة المنتهية في 
 

 والمسجلة بالقيمة العادلة:  3يعرض الجدول التالي مطابقة الرصيد االفتتاحي والختامي للموجودات ضمن المستوى 
 

   

 يناير 1 كما في
 2021 

المسجل في   الربح
بيان األرباح أو  
   الخسائر المجمع

المسجل في  الربح 
بيان الدخل الشامل  

 المجمع  

صافي المشتريات  
والمبيعات  
والتحويالت  
 والتسويات  

 31في كما 
 ديسمبر  
2021 

 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي

موجودات مالية مدرجة بالقيمة  
      أو الخسائر  العادلة من خالل األرباح

 2,526,436 (5,963)      - 143,280 2,389,119 صندوق غير مسعر 
 

   

 يناير 1 كما في
 2020 

الخسارة المسجلة  
بيان األرباح  في 

   أو الخسائر المجمع

المسجل في  الربح 
بيان الدخل الشامل  

 المجمع  

صافي المشتريات  
والمبيعات  
والتحويالت  
 والتسويات  

  31في كما 
 ديسمبر 
2020 

 

 دينار كويتي  كويتي دينار  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي 
      

موجودات مالية مدرجة بالقيمة  
      العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 2,389,119 6,317      - (756,482) 3,139,284 صندوق غير مسعر 
 

 لتقييم الموجودات المالية:   المستخدمة المدخالت الجوهرية غير الملحوظة تفاصيل
، في ظروف معينة، باستخدام أساليب التقييم التي تتضمن  3يتم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة ضمن المستوى  

افتراضات لم يتم إثباتها من خالل األسعار من معامالت السوق الحالية الملحوظة في نفس األداة وال تستند إلى بيانات السوق  

 ة أساليب التقييم، اعتماد ا على نوع األداة وبيانات السوق المتاحة.  مجموعالملحوظة. تستخدم ال
 

قدرت اإلدارة أن  الصندوق.    أمينالمقدم من   الموجوداتعلى صافي قيمة    بناء    المسعرغير  صندوق التم تقييم االستثمار في  

للقيمة العادلة لألدوات  التأثير على أرباح المجموعة لن يكون جوهري ا إذا تم تغيير متغير المخاطر ذات الصلة المستخدم 

 في المائة. 5بنسبة  3المستوى   ضمنالمالية المصنفة 
 

 الموجودات غير المالية 
 من الجدول الهرمي للقيمة العادلة كما يلي:  3تم تصنيف العقارات االستثمارية المدرجة ضمن المستوى 

 

  

  3ستوى م ال
 كويتي دينار

 المجموع  
 دينار كويتي

2021     

 2,358,720 2,358,720  ( 15)إيضاح عقار استثماري 
    

2020     

 2,365,399 2,365,399  عقار استثماري 
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 )تتمة(الموجودات غير المالية 
ــتوى  ــيد االفتتاحي والختامي للموجودات غير المالية ضــمن المس ــجلة بالقيمة   3يعرض الجدول التالي مطابقة الرص والمس

 العادلة: 
 

   

 يناير  1في 
 2021 

المسجل الربح  
بيان األرباح  في 

أو الخسائر 
 المجمع 

المسجلة الخسارة 
اإليرادات   في

 الشاملة األخرى
 ديسمبر   31في 

2021 

 دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي دينار كويتي 
     

 2,358,720 (6,679)      - 2,365,399 ( 15)إيضاح عقار استثماري 
 

   

 يناير  1في 
 2020 

 الخسارة المسجلة 
بيان األرباح  في 

أو الخسائر  
 المجمع 

 الربح المسجل  
اإليرادات  في 

   األخرىالشاملة 
 ديسمبر  31في 

2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  دينار كويتي  
     

 2,365,399 (516,033) 349 2,881,083 عقار استثماري 
 

 فيما يلي اإلفصاحات عن الجدول الهرمي لقياس القيمة العادلة: 
 

   نوع العقار االستثماري   

 القيمة العادلة  

مستوى الجدول  
 الهرمي 

أسلوب التقييم 
المستخدم  

والمدخالت  
 الرئيسية  

المدخالت  
الجوهرية 
 2020 2021 الملحوظة  

 دينار كويتي  دينار كويتي   دينار كويتي  دينار كويتي 
      

 2,358,720   أرض ومباني 

 

 

 

 

  3المستوى  2,365,399

طريقة مقارنة  

المبيعات لألرض  

وطريقة التكلفة 

للمبنى المقام على  

 األرض  

أسعار السوق  

المتداولة والسعر  

 لكل متر مربع 
 

════════ ════════ 
   

 

نشاءه على  إلألرض وطريقة التكلفة للمبنى الذي تم  يتم تقدير قيمة العقار االستثماري من خالل الجمع بين طريقة مقارنة المبيعات  

المبيعات الى مقارنة األسعار في أسواق نشطة لعقارات مماثلة والمعامالت  األرض.   السوقية على أساس تستند طريقة مقارنة 

متكافئ والتي يتم تعديلها مقابل الفرق في طبيعة العقار او موقعه او حالته. كما تقدم طريقة التكلفة مؤشر على القيمة باستخدام 

االستخدام   نفسي ال يدفع مقابل األصل مبلغ أكثر من تكلفته وذلك للحصول على أصل له  المبدأ االقتصادي يقضي بأن المشتر

و  حالة التعرض لمخاطر أ و في  أما لم تتم المعاملة في وقت غير مناسب او بطريقة غير مناسبة  سواء من خالل البيع او اإلنشاء  

أخرى.   عوامل  احتسوجود  خالل  من  القيمة  على  مؤشر  الطريقة  هذه  اتقدم  تكلفة  أاب  األصل  ستبدال  إنتاج  إعادة  وإجراء  و 

 الخصومات المقابلة لالستهالك المادي وكافة أنواع التقادم. 
 

 طرق وأساليب التقييم المستخدمة لغرض قياس القيمة العادلة مقارنة بفترة البيانات المالية السابقة.  تتغيرلم 
 

 حساسية المدخالت الجوهرية غير الملحوظة للقيمة العادلة:  

المقيم  2021ديسمبر    31كما في   قبل  للعقار االستثماري )لكل متر مربع( المستخدم من  كويتي  دينار    620، يبلغ سعر السوق 

( في القيمة نقصعلى حدة إلى زيادة )كل  % في سعر المتر المربع  5( بنسبة  النقصتؤدي الزيادة )س دينار كويتي(.    620:  2020)

   دينار كويتي(. 118,270: 2020دينار كويتي ) 118,270العادلة للعقار االستثماري بمبلغ  
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   19-كوفيد جائحة تفشي    -25
 

مارس   فيروس  2020خالل شهر  تفشي  العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت  )كوفيد،  وباء     (19-كورونا  انتشاره    وتسجيلباعتباره 

ا على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك دولة الكويت. اتخذت   هذا التفشيوقد أثر  .  السريع في جميع أنحاء العالم أيض 

الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك إغالق الحدود وإصدار إرشادات للتباعد االجتماعي 

 ل في جميع أنحاء البالد.اوفرض عمليات اإلغالق وحظر التجو
 

ــل   في ـهذه المرحـلة، ــتواصــ لم يكن الـتأثير على أعـمال المجموـعة ونـتائجـها جوهريـ ا، وتتوقع اإلدارة أن يـظل ـهذا هو الـحال، وســ

المجموعة اتباع الـسياـسات والتعليمات الحكومية المختلفة وذلك باإلـضافة إلى بذل قـصارى جهدها لمواـصلة العمل بأفـضل الطرق 

 وأكثرها أمان ا.
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