
  
 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ع..ش.م.كبيت الطاقة القابضة شركة 

 وشركاتها التابعة
 

 المجمعةالمكثفة  المعلومات المالية المرحلية

 )غير مدققة(

 2021 مارس 31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

  أعضاء مجلس اإلدارةإلى حضرات السادة 

 ش.م.ك.ع.بيت الطاقة القابضة شركة 
 

 مقدمة
ركاتها ش.م.ك.ع. )"الشركة"( وش بيت الطاقة القابضة لشركة لقد راجعنا بيان المركز المالي المرحلي المكثف المجمع المرفق 

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

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

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

 

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

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

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

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

  يتعلق بالتدقيق.أياً ي رحديدها في التدقيق. وبالتالي فإننا ال نبدعلى علم بكافة األمور الهامة التي يمكن ت
 

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

 . 34دولي رقم ة الإعدادها، من جميع النواحي المادية، وفقاً لمعيار المحاسب
 

 التأكيد على أمر  
النزاع القانوني القائم بين حول المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة الذي يشير إلى  8اإليضاح رقم ه إلى نلفت االنتبا

وملكية المعدات الخاصة   األرباحفاقية المشاركة في اتشريك العمليات المشتركة لمخالفة شروط وبنود شركة تابعة للشركة مع 

حو على ننتيجة التحكيم ب التنبؤ. ال يمكن يم أمام محكمة لندن للتحكيم الدوليالت القضية معروضة للتحكمازبالعمليات المشتركة. 

 مؤكد بصورة معقولة. إن نتيجتنا غير معدلة فيما يتعلق بهذا األمر. 
 

 حول المتطلبات القانونية والرقابية األخرىالمراجعة تقرير 

دفاتر  المرحلية المكثفة المجمعة متفقة مع ما هو وارد في ومات المالية الفإن المعلإضافة إلى ذلك، واستناداً إلى مراجعتنا، 

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 المجمعة المكثفة تقرير المراجعة حول المعلومات المالية المرحلية

  اإلدارةأعضاء مجلس إلى حضرات السادة 

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

 تتمة() األخرىحول المتطلبات القانونية والرقابية المراجعة تقرير 

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

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

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

 

  

 

 
   

  عبدالكريم عبدهللا السمدان

 فئة أ 208قم سجل مراقبي الحسابات ر

 إرنست ويونغ  

 وشركاهمالعيبان والعصيمي 

 
 

 

  2021 مايو 10
 

 الكويت 





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

 

 المجمعة.ة المرحلية المكثف ماليةلا ذه المعلوماتمن هال يتجزأ  ا  تشكل جزء 10إلى  1رفقة من ات الماحيضإن اإل
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  المرحلي المكثف المجمع )غير مدقق(الدخل بيان 

  2021 مارس 31تهية في للفترة المن

  
 يهية فنتمالأشهر  الثالثة

   مارس  31

 
 
 اتإيضاح

2021 
 دينار كويتي 

2020   
  كويتي ار دين

     يرادات  إلا

  342,611 296,096  إيرادات عقود  

  661,113 292,378  إيرادات خدمات 
 

 ────────── ──────────  

  588,474 1,003,724  
 

 ────────── ──────────  

     تكلفة االيرادات 

  (294,590) (331,608)   تكاليف عقود

  (620,606) (208,775)  خدمات  تكاليف
 

 ────────── ──────────  

  (540,383) (915,196)  
 

 ────────── ──────────  

  88,528 48,091  الربحمجمل 

     

  207 6,638    أخرىإيرادات 

  105,139 64,207  يل وات تمإيراد

من خالل  ة ادلعلاية مدرجة بالقيمة غير محققة من موجودات مال (رخسائ) أرباح

  (397,242) 396,824  الخسائر أو  األرباح

  2,368     -  زميلة  ال  كةشرالحصة في نتائج 

  (1,170,206)     -   ةنمديلا  رصدةة لألمتوقعالئتمان االخسائر مخصص 

  (295,546)     -  الحركة بطيء مخزونمخصص 

  (229,302) (195,669)  فين تكاليف موظ

  (385,698) (229,154)  ية إدارو ةيوممعفات مصرو

  (9,742) (12,720)  تكاليف تمويل 

  504,781 443,315  ة أجنبيفروق تحويل عمالت 
 

 ────────── ──────────  

  (1,786,713) 521,532  خصص الضرائب م التشغيل قبل (خسائرح )أربا

  133,864 (93,239) 7    مضخمن ارتفاع معدل التنقدية  أرباح )خسائر( 
 

 ────────── ──────────  

  (1,652,849) 428,293  الضرائب  مخصصالفترة قبل  (خسارةربح )

  47,409 550  ة جنبيضرائب على العمليات األ
 

 ────────── ──────────  

  (1,605,440) 428,843   عمالة الوطنية والزكاة دعم الضريبة مخصص قبل الفترة  (خسارةربح )
     

      - (11,292)  عمالة الوطنية  دعم الضريبة 

      - (4,517)      الزكاة 
 

 ────────── ──────────  

  (1,605,440) 413,034  الفترة  (خسارةربح )
 

 ══════════ ══════════  

     الخاص بـــ: 

  (1,649,822) 375,256  اهمي الشركة سم

  44,382 37,778   المسيطرة غير  الحصص
 

 ────────── ──────────  

  413,034 (1,605,440)  
 

 ══════════ ══════════  

  فلس( 2.20) فلس 0.50 5 بمساهمي الشركة السهم األساسية والمخففة الخاص  (خسارةربحية )
  

═════════ ═════════  

 



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

 

 المجمعة.ة المرحلية المكثف ماليةلا ذه المعلوماتمن هال يتجزأ  ا  تشكل جزء 10إلى  1رفقة من ات الماحيضإن اإل
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 ير مدقق(جمع )غلما ثفلمكبيان الدخل الشامل المرحلي ا

  2021 مارس 31للفترة المنتهية في 

  
 هية فيأشهر المنت الثالثة

  مارس  31
 

  
2021 

 نار كويتييد
2020 

  دينار كويتي 

     

  (1,605,440) 413,034  الفترة  (خسارةربح )
  

────────── ──────────  

     : أخرىشاملة  رخسائ

     :لمكثف المجمعالمرحلي ا  بيان الدخلإلى  فها الحقا  نية تصإعاد يتم قدأو  بنود يتم

  (1,346,678) (3,069,361)  ة أجنبي عمليات لويتح ن م اتجةنتحويل الالفروق  فيصا
  

────────── ──────────  

  (3,069,361) (1,346,678)  
  

────────── ──────────  

     :عمجالم الدخل المرحلي المكثف انيب لىإ قا  يتم إعادة تصنيفها الحلن  بنود

ملة  يرادات الشاإلبالقيمة العادلة من خالل ا لعادلة لموجودات مالية مدرجةالقيمة اربح 

  34,000 35,321   خرىاأل
  

────────── ──────────  

  (1,312,678) (3,034,040)   للفترة خرىالشاملة األ الخسائر إجمالي
  

────────── ──────────  

  (2,918,118) (2,621,006)  الشاملة للفترة  الخسائر إجمالي
  

══════════ ══════════  

      ـ: ص بــخاال

  (2,470,398) (1,560,998)  مساهمي الشركة 

  (447,720) (1,060,008)  حصص غير المسيطرة لا
  

────────── ──────────  

  (2,621,006) (2,918,118)  
  

══════════ ══════════  

 

 

 



 

 وشركاتها التابعة  ش.م.ك.ع.طاقة القابضة  لبيت اشركة 
 

 

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

 لمرحلية المكثفة المجمعة.ا لمعلومات الماليةهذه ا نمال يتجزأ  ا  تشكل جزء 10إلى  1ات المرفقة من يضاحن اإلإ
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   همي الشركة ص بمساخاال 

 ل رأس الما 

ار دصإعالوة 
  أسهم

 يتياطحا
 اري إجب

احتياطي 
 ري اياخت

 احتياطيات
  أخرى

احتياطي تحويل 
 ة أجنبيعمالت 

  طياحتيا
 خسائر متراكمة  القيمة العادلة 

المجموع 
 الفرعي 

 الحصص 
 غير المسيطرة 

ق وحق موعجم
 كية لالم

 دينار كويتي  دينار كويتي  ي كويت دينار ر كويتي نادي  يكويت دينار ي كويت دينار  يتدينار كوي دينار كويتي  كويتي ار دين دينار كويتي  دينار كويتي  
            

 2021يناير  1كما في 

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

 413,034 37,778 375,256 375,256        ربح الفترة

شاملة   إيرادات )خسائر(  

 (3,034,040) (1,097,786) (1,936,254)     - 22,694 (1,958,948)      للفترة  أخرى 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

 اإليرادات )الخسائر(  إجمالي  

 (2,621,006) (1,060,008) (1,560,998) 375,256 22,694 (1,958,948)     -     -     -     -     - الشاملة للفترة

ت رتفاع معدال ال ل  دي ع ت 

 86,333 30,864 55,469 55,469     -     -     -     -     -     -     - (7  إيضاح التضخم ) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 20,500,380 876,502 19,623,878 (45,495,453) 183,167 (10,344,069) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000  2021 مارس 31في ا كم
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
            

 27,166,475 2,873,315 24,293,160 (43,405,601) 139,871 (7,721,343) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000  2020 يناير 1كما في 

 (1,605,440) 44,382 (1,649,822) (1,649,822)     -     -     -     -     -     -     - رة( ربح الفترةسا )خ 

شاملة   إيرادات )خسائر(  

 (1,312,678) (492,102) (820,576)     - 21,845 (842,421)     -     -     -     -     - ةللفتر   ى أخر 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 

( )الخسائر  اإليرادات   إجمالي 

 (2,918,118) (447,720) (2,470,398) (1,649,822) 21,845 (842,421)     -     -     -     -     - للفترة الشاملة  

رتفاع معدالت ال تعديل  

 228,711 81,764 146,947 146,947     -     -     -     -     -     -     - (7  اح ض إي التضخم ) 
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 24,477,068 2,507,359 21,969,709 (44,908,476) 161,716 (8,563,764) (700,997) 314,957 472,723 193,550 75,000,000  2020 مارس 31في ا كم

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

  

 



 وشركاتها التابعة  ش.م.ك.ع.القابضة  ة بيت الطاقشركة 
   

 

 لمرحلية المكثفة المجمعة.المالية امن هذه المعلومات ال يتجزأ  ا  ل جزءكتش 10لى إ  1 رفقة منلمات ااحيضإن اإل
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 مكثف المجمع )غير مدقق(لا  المرحلي يان التدفقات النقديةب

  2021 مارس 31 يية فهللفترة المنت

  
 المنتهية في ر أشه الثالثة

 مارس  31

 إيضاح 
2021 

 دينار كويتي
2020 

 ي دينار كويت
    غيل  التش شطةنأ

 (1,652,849) 428,293    الضرائب مخصصقبل ة الفتر (ة رخساربح )
    

    الضرائب بصافي التدفقات النقدية:  صصمخ  قبل ةالفتر (خسارةربح ) لمطابقةتعديالت 
 7,008     -  عدات لكات ومت مم من بيع خسارة

 (105,139) (64,207)    إيرادات تمويل
  باحن خالل األرميمة العادلة ات مالية مدرجة بالقموجودمن ة محققغير  خسارة)ربح( 

 397,242 (396,824)  الخسائر  أو 
 (2,368)     -  زميلة  تاحصة في نتائج شرك

 1,170,206     -    دينةالم ةصدرألل متوقعة الان ئتماالخسائر مخصص  
 295,546     -  الحركة    ءبطيمخصص مخزون 

 8,869 5,139  المحملة   فينظموللة الخدمافأة نهاية كم
 262,903 5,364  ك استهال

 25,771 17,058    االستخدامموجودات حق  استهالك
 9,742 12,720  مويل يف ت لتكا

 (504,781) (443,315)    ةأجنبي فروق تحويل عمالت 
 (133,864) 93,239  لتضخم دل افاع معمن ارت نقدية  خسائر(  أرباح)

 
 ────────── ────────── 

  (342,533) (221,714) 

    :  ال العامل رأس الم ىيالت علالتعد

 119,383 75,279  مخزون  

 1,122,647 2,234,023    أخرى مدينة صدةرأوون ين مد

 (204,808) (1,897,858)    أخرى  تالوب طمودائنون 
 

 ────────── ────────── 

 815,508 68,911  العمليات من الناتجة  يةالتدفقات النقد

 (14,348)     -  للموظفين مدفوعة  لخدمةمكافأة نهاية ا
 

 ────────── ────────── 

 801,160 68,911  لتشغيل  ة اشط ن أ الناتجة منت النقدية لتدفقا صافي ا
 

 ────────── ────────── 

    نشطة االستثمار  أ

 (8,124) (28,039)  شراء ممتلكات ومعدات  

 24,022 706  ت عداموات كلممت بيع  نمتحصالت م

 160,922 110,336  تمويل مستلمة   إيرادات

 2,074 725  قيدة كية مائع بن ودو  أرصدةة في الحركصافي 
 

 ────────── ────────── 

 178,894 83,728    صافي التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة االستثمار
 

 ────────── ────────── 

      أنشطة التمويل

 (990) (5,488)  دفوعة  تمويل ميف لاتك

     - 49,752  رابحة  دائني م المحصل من

 (23,510)     -  ني مرابحة  دائ  سداد

 (51,620) (5,850)  تأجير  مطلوباتسداد 
 

 ────────── ────────── 

 (76,120) 38,414  لتمويل  ة انشطأ (لمستخدمة في ا )تجة من  النا نقديةدفقات الصافي الت 
 

 ────────── ────────── 

 (508,565) (1,495,563)  معدل التضخم فاع ارت  تة وتعديالجنبي يل العمالت األحوت  رثي تأ
 

 ────────── ────────── 
 395,369 (1,304,510)  في النقد والنقد المعادل الزيادة )النقص( صافي  

 15,597,810 17,131,475  الفترة  النقد والنقد المعادل كما في بداية
 

 ────────── ────────── 
 15,993,179 15,826,965 3 ة الفترة  كما في نهايد المعادل والنقد ق نلا

 

 ══════════ ══════════ 



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

 ة المكثفة المجمعة )غير مدققة(رحليالمالية الم تالمعلوما حولات إيضاح

 2021 مارس 31
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 واألنشطة  الشركة لوحمعلومات      -1
 

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

 .2005مايو   23بتاريخ   . الكويت ة  رص بو  ي أسهم الشركة ف   إدراج تم  .  1996و  يولي 30خ  بتاري  68770اري رقم  السجل التج 
 

 ديي البر  مدينة الكويت وعنوانها  – 14 لدورا  – المرقابمنطقة  – اإلنماءالمسجل للشركة في برج يسي المكتب الرئان يقع عنو 

 الكويت.  ، دولة  13080فاة  الص   ، 21909ص.ب.    هو المسجل  
 

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

  أو  كويتية ال حدودة المسئولية الم ذات ات شرك ال حصص في ال تملك أو  ة جنبي األ أو  كويتية ال  مساهمةال  اتشرك ل ا تملك أسهم

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

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

  رسوم  ة وأي جنبي شركات األية ال ورعا ية صناعية عالمات تجار أو  اعات اختر الصناعية من براء  لكية تملك حقوق الم

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

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

  صصة. طريق استثمارها في محافظ تدار من قبل شركات متخ   ركة عن دى الش متوفرة ل مالية اللفوائض ال استغالل ا 
 

 ة. سمح ل ا ية  مإلسال عة ا لشريحكام ا ا طبقا أل تمارس المجموعة أنشطته 
 

كة ها شر ة األم"( والتي هي بدورلشرك ش.م.ك. )مقفلة( )"ا لقابضة التنموية ا ات مشروع ال  ة كرالشركة هي شركة تابعة لش إن 

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

ها معا بــ "المجموعة"( يلإ ر)يشاة عباوشركاتها الت شركةللثفة المجمعة المكة حليلمرا اليةالم اتعلوممال إصداربصريح الت تم

  .2021 مايو 10 ة بتاريخكرجلس إدارة الشبموجب قرار م 2021 مارس 31منتهية في ر الأشه ةالثالثلفترة 
 

 2021 مايو 4بتاريخ عقد المن اجتماعهال خال 2020ديسمبر  31ي لشركة للسنة المنتهية فعية العمومية السنوية لجمالقامت 

لسنة ح لأي توزيعات أربا عن ، ولم يتم اإلعالن اريخالت لك ذ  ية المجمعة للمجموعة للسنة المنتهية فيلالمات انايبال باعتماد

  .2020سمبر دي 31ية في المنته
 

 للمجموعةسياسات المحاسبية والتغييرات في ال عدادأساس اإل -2
 

 دداعإلأساس ا 2.1

 . "المرحلي المالير ريقتال " 34المحاسبة الدولي  قا  لمعيارة وفوعمجللم ةعملمكثفة المجالمالية المرحلية اات علومالم  دإعداتم 
 

 . يسية للمجموعةئمكثفة المجمعة بالدينار الكويتي الذي يمثل العملة الرية اللمرحلالمالية المعلومات ا  إعدادتم 
 

  ات المالية في البيان لوبةاإلفصاحات المطال تتضمن كافة المعلومات و جمعةة الملمعلومات المالية المرحلية المكثفا إن

للمجموعة للسنة   المدققة يةسنوال نة بالبيانات المالية المجمعةقترها مليع االطالعويجب أن يتم مدققة لا يةالمجمعة السنو

التي  المعتادةاالستحقاقات المتكررة  تمثلالتي كافة التعديالت  إدراجانه تم دارة اإل ترى. 2020ديسمبر  31ي المنتهية ف

 أشهر الثالثة لفترةالتشغيل نتائج  نإ. ة المجمعةالمرحلية المكثف يةاللمعلومات المالعادل في ا ضرورية للعرضر تعتب

من لمزيد . 2021ديسمبر  31 يفة تهيالمن ةنسللالمتوقعة ئج تعبر بالضرورة عن النتا ال 2021 مارس 31ي ف المنتهية

بر ديسم 31منتهية في ة اللسنات حولها ليضاحواإلقة مدقالالسنوية  البيانات المالية المجمعةيتم االطالع على  ،ماتمعلوال

2020 . 
 

 قبل المجموعة   بقة منالمطديالت والتفسيرات والتع ديدةالج المعايير 2.2

ت البيانا إعداد في المتبعة المجمعة مماثلة لتلك  كثفةة المالمعلومات المالية المرحلي د داع إفي  ةقبالمطإن السياسات المحاسبية 

 يرالتي تس ديدةالج عاييرمتطبيق ال ثناءتسا، ب2020ديسمبر  31في  لمنتهيةا نة للسللمجموعة  السنوية معةة المجالمالي

لم تسر لكن درت وتعديالت صأو  تفسيراتأو  ييرمعاألي  ركبلم تقم المجموعة بالتطبيق الم. 2021يناير  1اعتبارا من 

 بعد.
 

لية  المعلومات المالية المرحر على تأثيها ولكن ليس ل 2021 سنةي ألول مرة فت راسيالتعديالت والتفديد من تسري الع

 وعة.للمجمالمكثفة المجمعة 
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 لمحاسبية الهامة )تتمة(  والسياسات ا عداداإل ساأس -2
 

 ( وعة )تتمةل المجمبن ق ة مبقالمطوالتعديالت  والتفسيراتالجديدة  رييالمعا 2.2
 

، ومعيار المحاسبة  9عيار الدولي للتقارير المالية : تعديالت على الم2المرحلة  -اإلصالح المعياري لمعدالت الفائدة 
  16والمعيار الدولي للتقارير المالية  4والمعيار الدولي للتقارير المالية  7لمعيار الدولي للتقارير المالية ، وا39الدولي 

عة عندما يتم استبدال المجم لمكثفةإعفاءات مؤقتة والتي تتعلق بالتأثيرات على المعلومات المالية المرحلية ا يالت تعدلادم قت

 .معدل )اإليبور( المعروض فيما بين البنوك بمعدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر
 

 تتضمن التعديالت المبررات العملية التالية:  
 

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

 لسوقية. والتي يتم معاملتها كتغيرات في سعر الفائدة المتغيرة، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة ا اإلصالح،

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

 الوثائق دون توقف عالقة التحوط.

 رة منفصلة عندما يتم تصنيف األداة التي  اء المتطلبات التي يتم تحديدها بصوتقديم إعفاء مؤقت للشركات من استيف

 تحمل معدل فائدة خالي تقريبا  من المخاطر كتحوط لبند المخاطر. 

 

لية المرحلية المكثفة المجمعة للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام  ت المامالومعال لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على

 ملية في الفترات المستقبلية عندما تصبح سارية المفعول. المبررات الع
 

 المعادل والنقد النقد  -3
 

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

 

  ارسم 31
2021 

 ة()مدقق
  ديسمبر 31

2020 

   مارس 31
2020 

 كويتيدينار  دينار كويتي ر كويتيانيد 
    

 2,247,060 1,878,067 575,082 نقدالو كلدى البنو رصدةاأل

 13,771,500 15,258,250 15,256,000 وديعة وكالة
 ────────── ────────── ────────── 

كثف لي المي المرحالمالان المركز بيل ا  ل وفقالمعاد والنقدد نقال

 16,018,560 17,136,317 15,831,082 المجمع

 (25,381) (4,842) (4,117) حتجزةبنكية م دةأرص
 ────────── ────────── ────────── 

مكثف حلي الدية المرقنالتدفقات ال النقد والنقد المعادل وفقا  لبيان

 15,993,179 17,131,475 15,826,965 معلمجا
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 :2020 مارس 31دينار كويتي و 4,842 :2020ديسمبر  31دينار كويتي ) 4,117 لغلمحتجزة بمبة انكيلبا صدةرإن األ

 .نكيةيالت بتسه بلمقا ككفالةفظ بها يتي( تمثل ودائع هامشية محتدينار كو 25,381
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 قةعال  تمعامالت مع أطراف ذا      -4
 

إلدارة وموظفي اإلدارة العليا اوأعضاء مجلس  يلةمزت الشركاالو يمثل األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيين

على سياسات افقة المو سا . يتمرا  ملموثيتأأو  شتركةعليها سيطرة م يمارسونأو  يسيطرون عليها يتات الكرشلاوعة وللمجم

 . كةالشرارة دهذه المعامالت من قبل إروط تسعير وش
 

 لي المكثف المجمع هي كما يلي:  حلمركز المالي المريان ا في ب ةرجالمدلدى األطراف ذات عالقة  رصدةإن األ
 

 

 مألاشركة لا
 الشركة األم رىالكب

 أخرى أطراف
  ذات عالقة

 مارس 31
2021 

 قة()مدق
ر ديسمب 31

2020 

  مارس 31
2020 

 

 دينار كويتي دينار كويتي ييتكور نايد دينار كويتي دينار كويتي يتير كودينا
       

 60,054 171,847 242,071 - 242,071 - أخرىمدينة  ةصدأرو ونينمد

 1,036,021 829,357 835,051 - - 835,051 قد المعادل والن  د نق ل ا 

 9,794 2,267 2,573 2,573 - - أخرى  طلوبات م و دائنون 
 

   هي كما يلي:  جمعف المثكماللي حرمال   الدخلن بيا في جةالمدرع األطراف ذات عالقة مت امالإن المع
 
 المنتهية أشهرالثالثة   

 مارس  31 في
 2020 2021 الشركة األم الكبرى  
 كويتيدينار  يتير كودينا دينار كويتي 

 4,459 1,229 1,229 تمويلدات إيرا
 

 وظفي اإلدارة العليامكافأة م
 ا يلي: مك كانت ل الفترةخال موعةجلمل ايلالع اإلدارة ة موظفيكافأم إن
 

 في  لمنتهيةأشهر ا الثالثة 
 مارس  31

 
 

 

 2021 2020  
  تيدينار كوي دينار كويتي 
    

  68,563 38,839 األجل يا قصيرةومزا رواتب

  2,350 1,496 دمة خلاية هامكافأة ن
 ────────── ──────────  
 

40,335 70,913  
 ══════════ ══════════  

 

  ي الشركةخاصة بمساهمال والمخففة السهم األساسية (ارةسخربحية ) -5

 

الفترة الخاصة بمساهمي  نتائجمن خالل قسمة خاصة بمساهمي الشركة لا ةساسية والمخففالسهم األ (ةخسارربحية ) تحتسب

 ل الفترة.ة خالقائمى المتوسط المرجح لعدد األسهم العل الشركة 
 

  

مارس 31ة في يهمنتال هرأش الثالثة    
  

2021 2020  
  

تيكويدينار  ينار كويتيد    
     

  (1,649,822) 375,256  الفترة الخاصة بمساهمي الشركة  (خسارةربح )
  

══════════ ══════════  
  

   

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

  فلس( 2.20) فلس 0.50  ()فلس والمخففة الخاصة بمساهمي الشركة ةساسيالسهم األ (خسارة)ربحية 
  ══════════ ══════════  
 

 ة.طابقساسية والمخففة متاأل مهالس خسارة فإن ة،أدوات مخففة قائم ليس هناكإنه حيث 
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 المالية  لألدواتلة دالقيمة العاقياس   -6
 

 بات المالية. ولمطلاية وات المالمالية من الموجودوات الاألد تتكون
 

،  خرىاألاإليرادات الشاملة الل بالقيمة العادلة من خ رجة مالية المدلية من الموجودات الالماتتكون الموجودات 

والنقد   خرى ألالمدينة ا رصدة واألين والمدينئر الخساأو  األرباح من خالل مدرجة بالقيمة العادلة ال ةيوالموجودات المال

 . معادلوالنقد ال
 

 .مرابحةئني ودا جيرومطلوبات التأ خرىت األوالمطلوبالدائنين الوبات المالية من المط نتتكو
 

 لقيمة العادلةمي لالجدول الهر

دلة، والمبين  للقيمة العاي ول الهرمالجد ضمناإلفصاح عنها أو  متها العادلةقي تحققم ة األدوات المالية التي يتتصنف كاف

 كل: العادلة كل أهمية لقياس القيمة خالت والذي يمثالمد نأقل مستوى مإلى  اد اقا، استنالح
 

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

 رشيمة العادلة ملحوظ ا بشكل مباقأهمية لقياس ال والذي يشكل ن المدخالتتوى ميكون بها أقل مس : أساليب تقييم2لمستوى ا

 غير مباشر؛ وأو 

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

 األدوات المالية  
 : ة بالقيمة العادلة لمقاسللمجموعة ا المالية واتلألدعادلة مة اللهرمي لقياس القيالجدول التالي الجدول ارض يع

 

 المجموع 3  المستوى  2ستوى  الم 1  المستوى  

 دينار كويتي  ينار كويتيد  كويتي دينار   ار كويتي دين  2021 مارس   31

     لقيمة العادلة مقاسة با موجودات مالية  

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

 31,687      -      - 31,687 أسهم 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

ادلة من خالل قيمة الع مالية مدرجة بال  موجودات 
     الخسائر: أو    األرباح 

 266,762      - 266,762      - عرمس ق دو صن 

 2,777,501 2,777,501      -      - مسعر  غير   ق دو صن 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 -      266,762 2,777,501 3,044,263 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

 31,687 266,762 2,777,501 3,075,950 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 عالمجمو 3المستوى   2لمستوى  ا  1لمستوى  ا  

 ي دينار كويت  دينار كويتي ي ار كويت دين  ي دينار كويت  (ة مدقق )  2020ديسمبر    31

     ة بالقيمة العادل مقاسة ودات مالية  موج 

ة من خالل عادل لقيمة ال با  ت مالية مدرجة موجودا
     خرىاأل اإليرادات الشاملة  

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

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

 265,998      - 265,998      - مسعر ندوق ص 

 2,389,119 2,389,119      -      -  سعر ندوق غير مص 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

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

 156,175 265,998 2,389,119 2,811,292 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
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 )تتمة(لية الما ألدواتللة لعادالقيمة اقياس  -6
 

 تتمة( ) ادلةالعقيمة الجدول الهرمي لل
 

 ( )تتمةاألدوات المالية 

 

 عالمجمو 3المستوى   2لمستوى  ا  1لمستوى  ا  

 ي دينار كويت  دينار كويتي ي ار كويت دين  ي دينار كويت  2020  مارس  31

     ة لعادل ة بالقيمة ا مقاس ت مالية  اموجود 

الل يمة العادلة من خ رجة بالقد موجودات مالية م 
   رىخ رادات الشاملة األ اإلي 

 

 

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

خالل لعادلة من  يمة ا لقموجودات مالية مدرجة با 
     ائر: خس ال أو    ألرباح ا 

 263,193      - 263,193      - مسعر صندوق 

 2,793,725 2,793,725      -      - مسعر غير    صندوق 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 

  263,193 2,793,725 3,056,918 
 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 159,014 263,193 2,793,725 3,215,932 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 والمسجلة بالقيمة العادلة:   3 ىوالمستتاحي والختامي للموجودات ضمن دول التالي مطابقة الرصيد االفترض الجيع
 

   

 كما في 
 اير ين 1
 2021 

في  لالمسج الربح
بيان الدخل 

 المجمع 

في  المسجل لربحا
لدخل الشامل ن ابيا
 مع جالم

ي المشتريات افص
والمبيعات 

حويالت توال
 يات والتسو

 ي كما ف
 مارس 31

2021 

 

 ر كويتينادي ويتيدينار ك دينار كويتي نار كويتيدي دينار كويتي

لقيمة موجودات مالية مدرجة با 
أو   رباحاأل العادلة من خالل  

      الخسائر

     2,777,501 (7,678)      - 396,060 2,389,119 صندوق غير مسعر
 

   

  كما في
 يناير 1
 2020 

سارة المسجلة الخ
بيان الدخل في 

 المجمع 

في الربح المسجل 
الشامل بيان الدخل 
 المجمع 

ات صافي المشتري
مبيعات وال

والتحويالت 
 والتسويات 

  كما في
 ر يسمبد 31

2020 

 

 يار كويتدين دينار كويتي كويتي اردين دينار كويتي ينار كويتيد

لقيمة موجودات مالية مدرجة با 
أو   ألرباحا خالل    العادلة من 

      رالخسائ 

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

      
 

   

 كما في 
 ايرين 1
 2020 

 ةلالمسج الخسارة
الدخل  في بيان
 المجمع 

في  المسجل لربحا
لدخل الشامل ن ابيا
 مع جالم

ي المشتريات افص
والمبيعات 

تحويالت وال
 يات والتسو

  كما في
 رس ما 31

2020 

 

 نار كويتيدي ويتيدينار ك دينار كويتي نار كويتيدي كويتيدينار 

لقيمة مدرجة با   موجودات مالية 
أو   األرباحالعادلة من خالل  

      الخسائر

 2,793,725      - 53,378 (398,937) 3,139,284 صندوق غير مسعر



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  القة قبيت الطاشركة 
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 )تتمة(المالية  دواتلأللعادلة قيمة االقياس   -6
 

 تتمة( ) عادلةالي للقيمة رمالهالجدول 
 

 )تتمة( الية لموات ااألد

 

 خرى والمطلوبات األ ئنينوالدا خرىألالمدينة ا رصدةواألنين عادلة للنقد والنقد المعادل والمديالن القيمة أإلى  انتهت اإلدارة

 لقصير. ى االمدذه االدوات على استحقاق هكبير لطبيعة حد إلى  لكع ذويرج ،الدفتريةا يمتهارب قتق
 

 . 2021 مارس 31ة المنتهية ترجدول الهرمي للقيمة العادلة خالل الفات اليالت بين مستويوأي تح إجراءلم يتم 
 

   ية:المالدات المستخدمة في تقييم الموجوالملحوظة  يل المدخالت الجوهرية غيرتفاص
ر فأمين الصندوق. ال تتومن قبل  قدمالم لاألصمة يصافي قإلى  مدار استناداالصندوق ال االستثمار في يد قيمةدتحتم 

ية قياس في التقييم الحتساب حساس الجوهرية غير الملحوظة المستخدمة ة بأساليب التقييم والمدخالتمتعلقالمعلومات ال

 ة.ظير الملحوخالت غلمداقيمة العادلة للتغيرات في ال
 

تغيرات مكون جوهريا  في حالة تعديل ن ال يعيين المجمالمكثف المالي والدخل المرحليين ياني المركزبعلى تأثير الإن 

 %. 5المسعرة بنسبة  القيمة العادلة لالستثمارات غير دالصلة المستخدمة لتحديذات  المخاطر
 

 ارتفاع معدل التضخممن  ةاتجن تتعديال -7
 

متزايد في معدالت  من ارتفاعتصادها عاني اقيدولة ة بعملة مالية المعدالبيانات ال إدراج 29لي بة الدوسعيار المحاطلب ميت

 فس األساسبقة على نلة للفترات الساكز المالي وتسجيل المبالغ المقابمرال بيان بتاريخة القائماس وفقا  لوحدة القيالتضخم 

ة  اب إعادوهي شركة تابعة، وتم احتس ركة هيجليج، المعيار في شيق هذا بوقد تم تط مالي.ال ز مركللحتى تاريخ أحدث بيان 

صندوق النقد أو  ان المركزيود السبنك  ستهلك الصادر عنأسعار المتحويل المستمدة من مؤشر ام عوامل الباستخد اجدراإل

 ة:  عشركة التابية لللمالالبيانات ا إدراجمة إلعادة ل المستخدا يلي عوامل التحوي. فيميالدول
 

 لتحويلعامل ا لمؤشرا 
 1.562 8,638.700 2021 مارس 31
 1.706 6,745.800  2020سمبر دي 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 2015 ديسمبر 31
 1.151 428.300 2014ديسمبر  31
 1.198 314.826 2013ديسمبر  31
 1.444 262.793 2012بر يسمد 31
 1.189 181.944 2011ديسمبر  31
 1.000 153.043  2010ديسمبر  31

 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  القة قبيت الطاشركة 
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 ضخم )تتمة(من ارتفاع معدل الت ةناتج تعديالت  -7
 

 يلي: ه كما أعال حةضالمو دراج دة اإلعن إعا تمت المحاسبة
 

في تاريخ  القائمةياس وحدة القد تطبيق بع تفعةبمعدالت مرات المالية المعدة بعملة االقتصاد المتضخم البيان راجإديتم  .1

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

ية د النقدفي تاريخ بيان المركز المالي. تمثل البنو ئمةالقانقد وفقا  لوحدة الاحتسابها لفعل اتم ب يثحقدية طلوبات النوالم

 نقدا ؛دفعها أو  ها وبنود سيتم استردادهامحتفظ ب أموال
 

د  نو بلي والماالمركز خ بيان لمبالغ المتداولة في تاريباها إدراجالنقدية التي ال يتم  ت غيرجودات والمطلوباإن المو .2

 ها باستخدام عوامل التحويل ذات الصلة؛ إدراجة المساهمين يُعاد ق ملكيحقو
 

خ بيان  ي تاريف قائمةياس الوحدة الق من حيث العامة ضخم رنة باستخدام مؤشرات التية المقاات المالالبيان يتم إعادة قيد .3

  يرادات اإليمة العادلة من خالل لقل ا  بها وفق المحتفظالمالية وجودات المو يالعقار االستثمار جإدراالمالي. ويتم  المركز

في حقوق بيان التغيرات إلى  يالت الناتجةدوتؤخذ التع .ادلةعيمة التقديرات القأحدث إلى  تنادا  اسالشاملة األخرى 

  ؛عملكية المرحلي المكثف المجملا
 

 و  حويل في نهاية السنة؛الت ملعواأو   ةالسنوي ذي الصل وسط ربعمتدخل باستخدام البيان ال كافة البنود في  إدراجيعاد  .4
 

خسائر أو  المكثف المجمع كأرباح المرحلي الدخل انضمن بي صافي المركز النقدي للمجموعة ر علىالتأثي إدراجيتم  .5

 .  ارتفاع معدل التضخممن  ةناتج اليةم
 

سات المحاسبية على السيا ديل بعضعتإلى  يؤدي 29ي ة الدولمعيار المحاسب يدة فالوار دراجات إعادة اإلإجراءإن تطبيق 

 لتكلفة التاريخية. الية وفقا  لمبدأ ات الماالبيان إعدادابعة والتي يتم استخدامها في تكة الالشر مستوى
 

ي دينار كويت( 979,689) :2020مبر ديس 31دينار كويتي ) 86,333 بمبلغارتفاع معدل التضخم  من الناتجالتعديل إن 

، قد 2021 مارس 31ليج، وحتى تاريخ جكة هياسبية لشرويتي( حسب الدفاتر المحكدينار  228,711 :2020 مارس 31و

 ع. لمجمثف اات في حقوق الملكية المرحلي المكيرة في بيان التغه مباشرإدراجتم 
 

   : تفاع معدل التضخمارودات والمطلوبات نتيجة في الموج لحركةيلي افيما 
 

  )مدققة(  

 

  مارس 31
2021 

  سمبريد 31
2020 

   مارس 31
2020 

 ويتي دينار ك دينار كويتي  دينار كويتي  
    

 76,484 (134,409) (9,891) ممتلكات ومعدات 

 169 (6,679)     - استثمار في شركة زميلة 

 113,333     -     - مخزون 

 ينيحلمرالملكية الق التغيرات في حقوو ي الدخلنلى بياتأثير آخر ع

 172,589 (309,325) 2,985  ينمجمعلا ينفمكثال
 ────────── ────────── ────────── 

 (6,906) (450,413) 362,575 
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  القة قبيت الطاشركة 
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 ة(من ارتفاع معدل التضخم )تتم ةناتج تتعديال -7
 

 : معالمج حلي المكثفمركية اللق المبيان التغيرات في حقو
 

  (ققة)مد   
  مارس 31  

2021 

  ديسمبر 31
2020 

   مارس 31
2020 

 دينار كويتي  دينار كويتي  ويتي كينار د  

     ـ:بالخاص 

 146,947 (629,450) 55,469  ركة الشمساهمي 

 81,764 (350,239) 30,864  لمسيطرة ير اغالحصص  
  ────────── ────────── ────────── 

  86,333 (979,689) 228,711 
  ══════════ ══════════ ══════════ 

     جمع:ف المحلي المكثلمرالدخل ا بيان
 

  )مدققة(  
  سرما 31  

2021 

  برديسم 31
2020 

   مارس 31
2020 

 دينار كويتي  كويتي ر ادين دينار كويتي   
     

 86,008 340,060 (59,906)  مو الشركة مساه

 47,856 189,216 (33,333)   ةغير المسيطر  حصصال
 

 

────────── ────────── ────────── 

  (93,239) 529,276 133,864 
 

 

────────── ────────── ────────── 

 362,575 (450,413) (6,906)  التضخم تأثير ارتفاع معدل ليإجما
 

 

══════════ ══════════ ══════════ 

 

  محتملةلوبات ومط ةرأسمالي تلتزاماا -8
 

تفاقية اشروط وأحكام  لمخالفةم لخاص بهالعمليات المشتركة انزاع مستمر مع شريك  تابعة للشركة فيالات الشرك إحدى نإ

ا يأ، قدم شريك العمليات المشتركة وة على ذلكألرباح. عالمشاركة ا بنود تتعلق  تهالفمخاضد الشركة التابعة لمذكرة ض 

 .كةلعمليات المشترابالخاصة ية المعدات بملك
 

جي للمجموعة أن  رلقانوني الخايعتقد المستشار ا ندن للتحكيم الدولي.للتحكيم لدى محكمة ل معروضةلقضايا حالي ا ا هذه إن 

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

ومات المالية أثير مادي على المعليكون لها ت المل أحتمالن مات التحكيم جراءهائية إلالنة دارة أن النتيج، تعتقد اإلذلك

  ة. لمجموعالمجمعة ل المرحلية المكثفة
 

  ة()مدقق  

  مارس 31 رأسمالية:التزامات 
2021 

  ديسمبر 31
2020 

   مارس 31
2020 

 دينار كويتي  كويتي دينار  ويتي نار كدي 

    

مدرجة  مالية وداتجمو)المحتفظ بها كوق صندالة ساهممه التزام تجا

 486,259 433,892 432,605 (ئرالخساأو  األرباحمن خالل  ةبالقيمة العادل
 ══════════ ══════════ ══════════ 

 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.ابضة  القة قبيت الطاشركة 
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 معلومات القطاعات  -9
 

   ةاألساسي اتالقطاعأ( معلومات 

 كما يلي: ال عمات االوحد إلى  لية استناداتشغيقطاعات  ثالثفي  راض اإلدارة، تنتظم أنشطة المجموعةألغ
 

خيص االترخراج استبديلة والمتجددة وطاقة الال مصادرواز التنقيب والحفر والتطوير وإنتاج النفط والغ : الطاقة

 المتعلقة بقطاع الطاقة؛ و  خرىألنشطة األوا

 .رة العامة والمقاوالتالتجا : لمقاوالتا

 . ذات الصلة خرىاأل ماتستثمار والخداال :  أخرى
 

تقييم ع الموارد وبشأن توزي راتراقال لغرض اتخاذ منفصلشغيل لوحدات أعمالها بشكل تتقوم بمراقبة نتائج ال ارةاإلد نإ

 داء.األ
 

 في  أشهر المنتهية الثالثةلمجموعة لفترة لدى ات التشغيل قطاعا ونتائجإيرادات  حولل التالي معلومات ح الجدو يوض

 : واليالت على 2020 مارس 31و 2021 مارس 31
 

 

 جمالياإل أخرى المقاوالت  الطاقة
 

 نار كويتيدي تييكو دينار ر كويتيدينا دينار كويتي

      2021 مارس 31

 588,474     - 296,096 292,378 القطاع  يراداتإ
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 413,034 365,796 104,148 (56,910)  ( الفترةخسائر) إيرادات
 

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

     إفصاحات أخرى 

 (12,720) (258) (5,489) (6,973) ف تمويليتكال

     -     -     -     - لزميلة الشركة انتائج في حصة 

مدرجة  مالية  موجودات محقق منربح غير 

 396,824 396,824     -     -  األرباح أو الخسائر العادلة من خالل بالقيمة
     

     

     2020 مارس 31

 1,003,724     - 342,611 661,113 القطاع  إيرادات إجمالي
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 (1,605,440) (429,357) 491,687 (1,667,770) الفترة  إيرادات)خسائر( 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

     احات أخرى إفص

 (9,742) (626) (990) (8,126) تكاليف تمويل

 2,368     - 2,368     - لزميلة ا  الشركةنتائج في  حصة

مدرجة  مالية  غير محققة من موجودات خسارة

 (397,242) (397,242)     -     -  أو الخسائر األرباح العادلة من خالل بالقيمة
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.القابضة   ةت الطاقبيشركة 
 

 ة(قة المكثفة المجمعة )غير مدقرحليالمعلومات المالية الم حولات إيضاح
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 )تتمة(ت القطاعات معلوما -9
 

 تتمة()ة  اعات األساسيطمعلومات الق( أ
 

  2021 مارس 31التشغيل لدى المجموعة كما في  ات قطاعاتومطلوب وجوداتمات عن ملوول التالي معيوضح الجد

 على التوالي:  2020 مارس 31و 2020ديسمبر  31و
 

 جماليإلا خرىأ المقاوالت  طاقةال 

 تيدينار كوي دينار كويتي كويتيدينار  دينار كويتي 

      2021 مارس 31كما في 

 23,628,882 2,787,529 3,300,064 17,541,289 القطاع موجودات  ماليإج
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 3,128,502 83,412 381,293 2,663,797 اع ت القطمطلوبا إجمالي
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

     مدققة() 2020ديسمبر  31كما في 

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

 5,006,965 59,286 2,328,532 2,619,147 طاع مطلوبات الق إجمالي
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 
     

      2020 مارس 31كما في 

 29,065,302 2,829,295 8,976,331 17,259,676 ع وجودات القطام إجمالي
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 4,588,234 8,990 1,430,880 3,148,364 اع قطلوبات المط لياإجم
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 

 علومات القطاع الثانوية مب( 

عة بتنفيذ يث تقوم المجموريقيا حاف وشمال وسطخارج الشرق األ( وجال افريقيا، وسط وشملشرق األ( ابولكويت، ا : أ( دولة هيجغرافية وقطاعات  3ى إل رة،، ألغراض اإلداتنظيم المجموعة مت

 الت. قاوموال الرئيسية في قطاع الطاقةأنشطتها 
 

 2020 مارس 31  2021 مارس 31 

 الكويت 
 األوسط قالشر

 فريقياوشمال ا
سط األوشرق خارج ال

 ت الكوي  لمجموعا وشمال افريقيا
 األوسط الشرق  

 ريقيا مال افشو
األوسط    خارج الشرق

 وع مالمج يا افريقوشمال 

 دينار كويتي  دينار كويتي  نار كويتي دي ي تويدينار ك  دينار كويتي  تي دينار كوي كويتي دينار  كويتي  دينار 
          

 1,003,724     - 1,003,724     -  588,474     - 588,474     - إيرادات القطاع
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 (1,605,440) (429,357) (1,260,149) 84,066  413,034 365,796 111,520 (64,282) القطاع نتائج 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════  ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

 



 اتها التابعة ركوش ش.م.ك.ع.  ابضةالقة قبيت الطاشركة 
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  19 كوفيدوس تفشي فيرتأثير    -10
 

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

يجي بما في ذلك دولة الكويت. اتخذت أيض ا على منطقة مجلس التعاون الخل هذا التفشي وقد أثر. مالعال السريع في جميع أنحاء

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

 الد.ء البال في جميع أنحاغالق وحظر التجواالجتماعي وفرض عمليات اإل
 

عدم التأكد من االقتصاد الكلي في تعطيل النشاط االقتصاد، ومن غير إلى  والتدابير الحكومية الناتجة عنها 19كوفيد_تفشي أدى 

المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتهذه عند إعداد  .المجموعةالمعروف ما سيكون التأثير على المدى الطويل على أعمال 

المرحلية المكثفة  المالية المعلوماتعند إعداد  شرات المتاحةا إلى المؤديراتهلمجموعة في افتراضاتها وتقا، استندت المجمعة

  . المجمعة
 

كجزء من النتائج التشغيلية  المستجداتاالفتراضات وسيناريوهات التطوير والتأثيرات و إعداد المجموعة ، واصلت وبناءا  عليه
تعديالت جوهرية على  لى تؤدي إري وير جوهلها تأث المستقبلية التي قد يكون المالية ماتوالمعلوالتدفقات النقدية لفترات 

 وفيما يلي االفتراضات الرئيسية .ةالمجمع المالية المعلومات
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
 والممتلكات المخزون  على تؤثر عوامل عدم التيقن الجوهرية والتيمؤشرات انخفاض القيمة أو في اعتبارها  المجموعةأخذت 

وإجراء   في بنود عقد تأجير، الناتجة عن تغيير، خاصة حق االستخدام وموجودات ر الملموسةدات غيوالمعدات والموجو
 .المالية المرحلية المكثفة المجمعةالمعلومات التعديالت الالزمة في المبالغ المسجلة لهذه الموجودات في 

 

 وانخفاض قيمة الموجودات المالية  خسائر االئتمان المتوقعة
دة تقييم المدخالت واالفتراضات المستخدمة من المجموعة إعا 19-التي تسببت بها جائحة كوفيددم التيقن االت علقد استوجبت ح

  . وقامت المجموعة بتحديث المعلومات المستقبلية ذات الصلة مثل 2021 مارس 31في تحديد خسائر االئتمان المتوقعة كما في 
مخصص   سجلت وبالتالي تها التشغيليةالمجموعة عمليا يهاتمارس فتي ولة اللي المتوقع بالدمعدالت نمو إجمالي الناتج المح 
 .لخسائر االئتمان المتوقعة للسنة

 
 تقييم مبدأ االستمرارية 

 يزال ال، جميع أنحاء العالم ياإلصابات فعدد بالنظر إلى السيناريو الحالي لتطور المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا وزيادة 

في الفترات المستقبلية وطلب العمالء. لذلك،  المجموعةكيفية تأثير تفشي المرض على أعمال  هناك قدر كبير من عدم التيقن بشأن

ا من تاريخ التصريح بهذه 12عتبار فترة نموذج لعدد من السيناريوهات المختلفة مع األخذ في االبوضع دارة قامت اإل  شهر 

 وعوامل عدم التيقن ميع المعلومات المتاحة حول المخاطر في ضوء الظروف االقتصادية الحالية وج جمعةالم البيانات المالية

والمستويات  19للقيود واللوائح الخاصة بـ كوفيد_ المقدر نموذج التأثير المحتمل ها إلىتم وضع المستقبلية. تستند االفتراضات التي

في التطور، 19قد يستمر تأثير كوفيد_ قترحة من اإلدارة على مدار الفترة.لك، إلى جانب االستجابات المهالمتوقعة من طلب المست

 المرحلية المكثفة المالية المعلوماتلتصريح بهذه اريخ اوالموارد المالية كما في ت للمجموعةالسيولة  مركزولكن استناد ا إلى 

االستمرارية  على أساس مبدأ ارد كافية لالستمرار في الوجود التشغيلي ومركزهاولديها م المجموعة، تظهر التوقعات أن المجمعة

المجمعة  المرحلية المكثفة المالية المعلومات. ونتيجة لذلك، تم إعداد هذه 2020ديسمبر  31لم يتأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ 

 مبدأ االستمرارية.أساس  على
 
 

 

 

 

 

  


