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التوزيع الجغرافي الســتثمارات
الشركة في 2013

استثمارات
عقارية

استثمارات في
األوراق المالية
• الواليــات المتحــدة األمريكيــة
• المملكــة المتحــدة
• الســعودية
• الصين
• الهند
• تايلنــد
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• ســنغافورا
• كوريــا الجنوبيــة
• إندونيســيا
• الفليبيــن
• ماليزيــا

الســعودية
لبنان
الهند

المؤشرات
المالية

46.165

65.063

48.918

307.77

84.302

226.91

صافــي الربح

مليــون دينار كويتي

إجمالــي اإليرادات التشــغيلية

مليــون دينار كويتي

إجمالــي األصول

مليــون دينار كويتي

إجمالــي حقوق المســاهمين

مليــون دينار كويتي

ربحية الســهم

فلس

العائــد علــى حقوق المســاهمين

%

19.238

إجمالــي المطلوبات

مليــون دينار كويتي
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المؤشرات
المالية

2013

84,302,139

2013

46,165,282

2013

48,918,340

2012

38,061,829

2011

28,836,468

2010

26,738,636

2012

5,165,264

2011

)(1,430,234

2010

986,357

2009

1,469,573

2012

6,966,878

2011

76,116

2010

2,237,679

2009

2,578,394

2009
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16,748,851

صافــي الربح
(د.ك)

مجمــوع اإليرادات التشــغيلية
(د.ك)

مجمــوع األصول
(د.ك)

2013

307.77

2013

226.91%

9.80%

2010

10,234,238

2013

19,238,171

2012

17,716,440

2011

13,796,085

2009

279,278

2012

2011

)(9.53

2010

6.58

2009

9.80

34.44

2012

34.34%

2011

-8.67%

2010

5.99%
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2009

مجمــوع المطلوبات
(د.ك)

ربحية الســهم
(فلس)

العائــد علــى حقوق المســاهمين
(*)%

* حقــوق المســاهمين كمــا هــو فــي بداية العام

أعضاء
مجلس اإلدارة
د .نبيل أحمد المناعي

رئيــس مجلــس اإلدارة و عضــو منتدب

السيد يعقوب يوسف المزيني

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة و عضــو منتدب

السيد مازن سعد الناهض

عضــو مجلس اإلدارة

السيد عبدالله عبدالحميد المرزوق

عضــو مجلس اإلدارة

السيد عدنان عبدالله العليان
عضــو مجلس اإلدارة
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اإلدارة
التنفيذية
د .نبيل أحمد المناعي

رئيــس مجلــس اإلدارة و عضــو منتدب

السيد يعقوب يوسف المزيني

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة و عضــو منتدب

السيد أفتاب علم

مدير إدارة االســتثمار

المدقق
الخارجي
كي بي أم جي صافي المطوع و شركاه

هيئة الرقابة
الشرعية
أ .د .عبدالعزيز القصار
رئيس

د .عيسى زكي
عضو
د .علي الراشد
عضو
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
األخوة المساهمون األفاضل،،،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يطيــب لــي باالصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن إخوانــي أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أرحــب بكــم فــي إجتمــاع جمعيتكــم العموميــة الخامــس ،وأن أضــع بيــن أيديكــم
التقريــر الســنوي الــذي يغطــي أعمــال الشــركة فــي ســنتها الماليــة الخامســة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2013والــذي بفضــل مــن اللــه ســبحانه وتعالــى،
تضيــف بــه شــركتكم ســنة متميــزة إلــى ســجل أعمالهــا وأنشــطتها ،وكذلــك تقريــر هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية واســتعراض لإلنجــازات الرئيســية التــي حققتهــا
ـا عــن التطــورات االقتصاديــة محليــا واقليميــا وعالميــا ،وكذلــك البيانــات الماليــة المجمعــة لشــركة حيــاة لالســتثمار وشــركاته التابعــة ،وتقريــر مراقــب
الشــركة ،فضـ ً
الحســابات.
ويســرني فــي هــذا الصــدد أن أعلمكــم بــأن شــركة حيــاة لالســتثمار قــد اجتــازت ســنتها الماليــة الخامســة بــأداء متميــز ،حيــث بــدأت الشــركة جنــي ثمــار مشــاريعها
العقاريــة التــي تــم التركيــز عليهــا خــال الســنوات الثالثــة الماضيــة والتــي وجهــت فيهــا الشــركة جــل اهتمامهــا وجهودهــا نحــو اســتكمالها وفقــا للجــدول الزمنــي
المحــدد والخــروج بمشــاريع تليــق باســم الشــركة وســمعتها الطيبــة.
علــى الصعيــد العالمــي ،واصــل االقتصــاد العالمــي مســيرة االنتعــاش خــال العــام  ،2013ففــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة أظهــرت بيانــات االقتصــاد
األمريكــي عالمــات تحســن واضحــة الســيما فــي ســوق العمــل وقطــاع العقــار الســكني ،فــي حيــن أخــذت األوضــاع االقتصاديــة فــي القــارة األوروبيــة بالتحســن
تدريجيــا و لكــن بوتيــرة أبطــأ .أمــا بالنســبة لألســواق الناشــئة فقــد واجــه النمــو االقتصــادي تحديــات كثيــرة ناجمــة عــن قضايــا هيكليــة فــي اقتصاديــات هــذه الــدول
وبيئتهــا التشــغيلية .وتماشــيا مــع جميــع هــذه التطــورات ،حققــت أســواق األســهم فــي الــدول المتقدمــة أداء متميــزا خــال العــام فــي حيــن ظــل أداء أســواق
األســهم فــي الــدول الناشــئة متواضعــا.
علــى صعيــد شــركة حيــاة لالســتثمار ،كان العــام  2013عامـ ًـا اســتثنائيا مــن حيــث األداء ،حيــث انصــب اهتمــام الشــركة علــى االنتهــاء مــن مشــاريع الشــركة العقاريــة
الرئيســية فــي المملكــة العربيــة الســعودية .حيــث شــهدت هــذه المرحلــة االنتقاليــة ،تقليــص تدريجــي لمحفظــة االســهم المدرجــة والمســتثمرة فــي أســواق
عالميــة مختلفــة ،وذلــك بغــرض توفيــر الســيولة الالزمــة إلنهــاء المشــاريع العقاريــة للشــركة وفقــا للجــدول الزمنــي المحــدد .حيــث أثبتــت االســتراتيجية التــي تبنتهــا
إدارة الشــركة منــذ تأسيســها والراميــة إلــى بنــاء محفظــة اســتثمارية عاليــة الســيولة موزعــة جغرافيــا وقطاعيــا فعاليتهــا ،وفــرت هــذه المحفظــة الســيولة الالزمــة
لجميــع المشــاريع العقاريــة للشــركة التــي دخلــت حاليــا المرحلــة النهائيــة مــن اإلنجــاز.
لقــد حققــت شــراكتنا االســتراتيجية فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــع شــركة تطويــر القابضــة نجاحــا كبيــرا فــي مجــال التطويــر العقــاري وذلــك نتيجــة للعالقــة
المتميــزة التــي تربــط بيــن شــركة حيــاة االســتثمار وشــركة تطويــر القابضــة ،والتعــاون والتشــاور المســتمرين بيــن إدارتــي الشــركتين فــي جميــع المســائل الفنيــة
والماليــة التــي تخــص مشــاريع شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري حيــث قاربــت الشــركة اآلن علــى االنتهــاء مــن اســتكمال جميــع أعمــال البنــاء والتطويــر والتشــطيب
النهائــي لمشــروع مدينــة النخلــة الســكني فــي الريــاض الــذي يتكــون مــن  314فيــا مؤلفــة مــن غرفتــي نــوم و  302فيــا مــن ثــاث غــرف و  10فلــل تنفيذيــة مــن
أربــع غــرف و 192شــقة مــن غرفتيــن و 256شــقة اســتوديو (أي مــا مجموعــه  1074وحــدة ســكنية) .ويعــد المشــروع اليــوم مــن أرقــى وأحــدث مشــاريع المجمعــات
الســكنية فــي مدينــة الريــاض .وتعمــل الشــركة جاهــدة اآلن علــى إنهــاء جميــع الترتيبــات الالزمــة للبــدء فــي تأجيــر وحــدات المشــروع خــال النصــف الثانــي مــن
العــام  ،2014حيــث يتوقــع أن يتحقــق لشــركة حيــاة لالســتثمار تدفقــات نقديــة وســيولة عاليــة خــال العــام الجــاري وذلــك مــن العوائــد اإليجاريــة لهــذا المشــروع
الضخــم وعلــى فتــرات زمنيــة مختلفــة ،وستســعى إدارة الشــركة نحــو توظيــف هــذه التدفقــات فــي فــرص اســتثمارية متنوعــة جغرافيــا.
وبالنســبة لمشــروع الشــركة فــي مدينــة جــدة ،فقــد دخــل مشــروع حيــاة للفلــل الســكنية الراقيــة مراحلــه النهائيــة ،حيــث بــدأت شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري بيــع
حاليــا حجــوزات
فلــل المشــروع علــى شــريحة مميــزة مــن العمــاء فــي الســوق الســعودي ،حيــث تــم توقيــع عقــود بيــع  24فيــا ســكنية خــال العــام الجــاري  ،توجــد ً
مؤكــدة علــى عــدد  11فيــا ســكنية ،نأمــل أن يتــم توقيــع عقــود بيعهــا خــال الفتــرة القصيــرة القادمــة .ومــا يميــز مبيعــات هــذه الفلــل هــو ســعر البيــع الحالــي
للفيــا حيــث تجــاوز هــذا الســعر الــذي تــم تقديــره مــن جانبنــا عنــد إعــداد دراســة الجــدوى الماليــة للمشــروع .ويتوقــع أن يتــم اســتكمال المشــروع بالكامــل نهايــة
الربــع الثانــي مــن العــام .2014
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فــي لبنــان ،اســتكملت شــركة حيــاة لالســتثمار جميــع األعمــال الخرســانية الخاصــة بمشــروع حيــاة الســكني الكائــن فــي منطقــة بعبــدا بالعاصمــة اللبنانيــة بيــروت،
حيــث تــم اســتكمال هيــكل المبنــى بالكامــل وواجهتــه األماميــة وذلــك علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي واجههــا المشــروع نتيجــة لعوامــل مناخيــة وفنيــة.
وبالنســبة لمشــروع بــرج المكاتــب فــي منطقــة األشــرفية ،فقــد تمكنــت الشــركة مــن الحصــول علــى موافقــة اســتثنائية مــن التنظيــم المدنــي فــي بيــروت علــى
زيــادة نســبة البنــاء فــي البــرج ممــا يضيــف قيمــة مضافــة لرخصــة البنــاء الخاصــة بالمشــروع ،وتســعى الشــركة حاليــا للحصــول علــى الرخصــة النهائيــة للبنــاء.
ال يفوتنــي هنــا أن أشــير إلــى أن إيــرادات االســتثمار التــي ســجلناها هــذا العــام بمبلــغ  48.91مليــون دينــار كويتــي كانــت ناتجــة عــن االســتثمارات العقاريــة
للشــركة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث ارتفــع صافــي ربــح الشــركة إلــى  46.165مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  ،2013مقارنــة بأربــاح العــام الماضــي
التــي بلغــت  5.165مليــون دينــار كويتــي بزيــادة قدرهــا .793.8%
أمــا بالنســبة للعــام  ، 2014فإنــه ومــع اســتكمال المشــاريع العقاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وبدايــة توليــد تدفقــات نقديــة متوقعــة مــن عمليــات
البيــع والتأجيــر لهــذه المشــاريع  ،فــإن اســتراتيجية الشــركة ســتركز علــى تنويــع محفظــة اســتثمارات الشــركة جغرافيــا وعلــى فئــات أصــول مختلفــة ،وذلــك بغــرض
الوصــول إلــى أفضــل عائــد مــوزون بالمخاطــر ممــا ســيكون لــه أثــر إيجابــي ملمــوس علــى حقــوق المســاهمين.
فــي الختــام ،إننــي علــى يقيــن بــأن شــركة حيــاة لالســتثمار ســتحقق خــال العــام  2014المزيــد مــن اإلنجــازات الطيبــة التــي مــن شــأنها أن تعــزز مــن مكانــة الشــركة
وربحيتهــا وحقوق مســاهميها.

د .نبيل أحمد المناعي
رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب
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تقرير إدارة
الشركة
تميــز العــام  2013بــأداء جيــد ونشــط ألســواق األســهم فــي الــدول المتقدمــة ،فــي حيــن كان أداء أســواق األســهم فــي الــدول الناشــئة ضعيفــا وذلــك نتيجة
لحالــة عــدم اليقيــن التــي ســادت أســواق الــدول الناشــئة وســط مخــاوف بقيــام بنــك االحتياطــي الفيدرالــي بتقليــص تدريجــي لبرنامــج شــراء الســندات ،إلــى
جانــب ارتفــاع معــدالت التضخــم وتباطــؤ وتيــرة النمــو فــي االقتصــاد الصينــي ،هــذا باإلضافــة إلــى قضايــا أخــرى هيكليــة تعانــي منهــا اقتصاديــات الــدول
الناشــئة عمومــا .وقــد ســاعدت األخبــار اإليجابيــة لالقتصــاد االمريكــي واســتمرار البنــوك المركزيــة األوروبيــة فــي ضــخ الســيولة فــي األســواق األوروبيــة
علــى توجــه أمــوال المســتثمرين ألســواق األســهم فــي هــذه الــدول .حيــث حقــق مؤشــر  MSCIلألســواق العالميــة عائــدا جيــدا وبنســبة  %24مقارنــة بعائـــد
مؤشــر  MSCIلألســواق الناشئـــة الذي كان (.)%-5
وفيمــا يتعلــق بأســواق األســهم فــي الــدول المتقدمــة ،فقــد حققــت أســواق األســهم فــي الواليــات المتحــدة ارتفاعــات ســعرية جيــدة وأنهــى مؤشــر
 S & P 500العــام بارتفــاع بلــغ  .%30كذلــك اســتمرت أســواق األســهم األوروبيــة الرئيســية فــي تحقيــق مكاســب ســعرية وذلــك علــى الرغــم مــن المشــاكل
والتحديــات االقتصاديــة التــي تعانــي منهــا العديــد مــن الــدول األوروبيــة ،حيــث كانــت عوائــد هــذه األســواق مــن خانتيــن خــال العــام.
مــن ناحيــة أخــرى ،كان أداء أســواق األســهم اآلســيوية الكبــرى ضعيفــا (باســتثناء اليابــان) ،حيــث حققــت األســهم اليابانيــة عائــدا بنســبة ( %30,5مقومــا
بالــدوالر األمريكــي) وســط تبنــي البنــك المركــزي فــي اليابــان لسياســة نقديــة توســعية.

البيئة االقتصادية المحلية خالل العام 2013
الوضع االقتصادي الكلي
ظــل أداء االقتصــاد الكويتــي ايجابيــا خــال العــام  2013مدعومــا بارتفــاع أســعار النفــط  ،وزيــادة االســتهالك المحلــي وارتفــاع االنفــاق االســتثماري العــام ،حيــث
تشــير التقديــرات إلــى أن معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي البــاد خــال العــام  2013قــد بلــغ  ،%4.5ومــن المتوقــع أن يرتفــع إلــى  %5فــي العــام
 2014نتيجــة لزيــادة كميــات النفــط المنتجــة باإلضافــة إلــى توســع اإلنفــاق الحكومــي .وتظهــر أحــدث البيانــات الــواردة بــأن متوســط ســعر برميــل النفــط الكويتــي
خــال األشــهر التســعة األولــى مــن الســنة كان  103,6دوالر للبرميــل  ،أي أعلــى بنســبة  %48مــن الســعر المقــدر فــي الموازنــة العامــة للدولــة والبالــغ  70دوالر
أميركــي للبرميــل الواحــد .وبفــرض اســتمرار متوســط ســعر البرميــل عنــد هــذا المســتوى للفتــرة المتبقيــة مــن الســنة الماليــة التــي تنتهــي فــي مــارس ،2014
فــإن الموازنــة ســتحقق إيــرادات إجماليــة بقيمــة  32.8مليــار دينــار كويتــي.
وعلــى غــرار الســنوات القليلــة الماضيــة ،اســتمر اإلنفــاق علــى مشــاريع خطــة التنميــة أقــل مــن تلــك المرصــودة فــي الميزانيــة التقديريــة للدولــة  ،ونتيجــة لذلــك
كان أداء القطاعــات غيــر النفطيــة متواضعــا .وعنــد مقارنــة النفقــات الفعليــة بالنفقــات العامــة المقــدرة فــي الميزانيــة والبالغــة  21مليــار دينــار كويتــي  ،نالحــظ
أن النفقــات الفعليــة للنصــف األول مــن الســنة الماليــة كان أقــل بكثيــر عــن المقــدرة وعنــد حــدود  5.1مليــار دينــار كويتــي .وبالتالــي فإنــه نتيجــة الرتفــاع متوســط
ســعر البرميــل عــن المســتوى المقــدر فــي الموازنــة ،وكــون أن النفقــات الفعليــة أقــل ممــا هــو مقــدر فــي الموازنــة ،فإنــه مــن المتوقــع أن تحقــق الموازنــة فائضــا
بحوالــي  12مليــار دينــار كويتــي فــي الســنة الماليــة الحاليــة.
وقــد حافظــت مســتويات التضخــم مقاســة بمؤشــر أســعار المســتهلكين علــى مســتويات منخفضــة حيــث كانــت  %2.6خــال النصــف األول مــن العــام 2013
مقارنــة بـــ  %3.4للفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي .وفــي شــهر أكتوبــر مــن العــام  ،2013ارتفــع معــدل التضخــم فــي مؤشــر أســعار المســتهلكين قليــا ليصــل
إلــى  %2.7حيــث انخفــض مقارنــة بالعــام الســابق عندمــا وصــل لنســبة  %2.9فــي ســبتمبر .وقــد كان التراجــع فــي أســعار المــواد الغذائيــة العامــل الرئيســي
وراء انخفــاض معــدل التضخــم لمؤشــر أســعار المســتهلك .وعلــى مــدى عــام  ،2013يتوقــع أن يبقــى معــدل التضخــم نحــو  ، %2.7وذلــك علــى الرغــم مــن ارتفــاع
اإلنفــاق االســتهالكي وزيــادة مســتوى الثقــة فــي قطــاع االعمــال .وقــد م ّكــن هــذا االنخفــاض فــي معــدالت التضخــم بنــك الكويــت المركــزي مــن المحافظــة علــى
ســعر خصــم  %2دون تغييــر منــذ أكتوبــر .2012
وفــي القطــاع المصرفــي  ،أظهــرت البيانــات المتاحــة فــي أكتوبــر  ، 2013أن التســهيالت االئتمانيــة المقدمــة مــن البنــوك المحليــة قــد نمــت وبنســبة
( %7.8علــى أســاس ســنوي) ،لتصــل إلــى مســتوى  28.8مليــار دينــار كويتــي .كمــا ســاهم االئتمــان الممنــوح لقطــاع البنــاء والتشــييد  ،وقطــاع النفــط والغــاز
والتســهيالت الشــخصية بتحقيــق هــذا النمــو بشــكل كبيــر ،فــي حيــن مــازال االئتمــان المقــدم إلــى المؤسســات الماليــة غيــر المصرفيــة يشــكل عامــل ضغــط
ســلبي علــى نمــو االئتمــان بشــكل عــام.
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وفيمــا يتعلــق بالقطــاع العقــاري ،بلــغ حجــم المبيعــات العقاريــة حتــى شــهر نوفمبــر  3,307مليــون دينــار كويتــي ،مســجال نمــو بنســبة  %19مقارنــة بالفتــرة
نفســها مــن العــام الماضــي .ويبيــن تحليــل أداء القطاعــات العقاريــة الثــاث ،إلــى أن جميــع القطاعــات (الســكني واالســتثماري والقطــاع التجــاري) قــد شــهدت
نمــوا بنســبة  %17.3 %10.1و  %94.1علــى التوالــي .ومــع ذلــك  ،فإنــه مــن حيــث حجــم التــداول ،كان القطــاع الســكني األعلــى تــداوال بمجمــوع  5,858صفقــة،
علــى الرغــم مــن تراجعــه بنســبة  %16.8مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي .كمــا شــهد القطــاع العقــاري االســتثماري مــا مجموعــه  1,566صفقــة ،بزيــادة
قدرهــا  %6.7مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي.
وأخيرا ،سجل القطاع التجاري ما مجموعه  167صفقة كأعلى نسبة نمو ،بزيادة بلغت  %178.3عن نفس الفترة من العام الماضي.

سوق الكويت لألوراق المالية
كان أداء ســوق الكويــت لــأوراق الماليــة جيــدا خــال العــام  ،2013حيــث ارتفــع المؤشــر الســعري للســوق بنســبة  %27.2مقارنــة بالعائــد المتدنــي الــذي حققــه
خــال العــام  2012بنســبة  ،%2.97وعلــى الرغــم مــن هــذا األداء الجيــد  ،حيــث كان أفضــل أداءا مــن أســواق الســعودية وقطــر وعمــان والبحريــن  ،إال أنــه بقــي
دون مســتوى أداء األســواق الماليــة فــي كل مــن دبــي وأبوظبــي .وقــد بلــغ حجــم التــداول اإلجمالــي لهــذا العــام حوالــي  11.2مليــار دينــار كويتــي ،وكان متوســط
حجــم التــداول اليومــي  45.5مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بـــ  28.8مليــون دينــار كويتــي للعــام  - 2012أي بارتفــاع قــدره حوالــي .%58
باإلضافــة إلــى ذلــك شــهدت أربــاح الشــركات الكويتيــة المدرجــة خــال العــام  2013تحســنا ملحوظــا  ،حيــث تشــير البيانــات المتاحــة لألشــهر التســعة األولــى مــن
عــام  ، 2013أن مجمــوع أربــاح الشــركات الكويتيــة المدرجــة فــي ســوق الكويــت لــأوراق الماليــة والبالــغ عددهــا  170شــركة بلــغ  1.16مليــار دينــار ،مرتفعــة بنســبة
 %14عــن أربــاح العــام الســابق .وبهــدف تحســين مســتوى الشــفافية وتعزيــز ثقــة المســتثمرين فــي الســوق ،اســتمرت هيئــة أســواق المــال وإدارة ســوق الكويــت
لــأوراق الماليــة باتخــاذ القــرارات والتدابيــر الالزمــة لتطويــر الســوق  ،وذلــك مــن خــال تطويــر أنظمــة التــداول االلكترونــي ،والتشــديد علــى الشــركات بضــرورة
تطبيــق متطلبــات الشــفافية ونوعيــة التقاريــر.

أداء األسواق العالمية
الواليات المتحدة
كانــت أســواق األســهم األمريكيــة األفضــل أداءا بيــن أســوق األســهم فــي الــدول المتقدمــة خــال العــام  ، 2013حيــث أنهــى مؤشــر S&P 500العــام مرتفعــا
بنســبة  ،%30وعلــى الرغــم مــن حالــة عــدم اليقيــن التــي ســادت بدايــة العــام نتيجــة للتجاذبــات السياســية حــول ســقف الديــن الحكومــي األمريكــي والتــي تــم
تأجيــل اتخــاذ قــرار بشــأنها إلــى شــهري مــارس ومايــو الحقــا ،إال أن التحســن المســتمر فــي البيانــات االقتصاديــة الــواردة مــن الواليــات المتحــدة عــزز مــن ثقــة
المســتثمرين تجــاه أســواقها الماليــة .حيــث انخفــض معــدل البطالــة نهايــة مــارس  2013إلــى أدنــى مســتوى لــه فــي أربــع ســنوات بالغــا  ، %7.6بينمــا واصــل
قطــاع العقــار الســكني إظهــار مؤشــرات تحســن إيجابيــة .مــع ذلــك ،فقــد تأثــرت األيــام األخيــرة مــن الربــع األول باألزمــة الماليــة التــي عصفــت بالجزيــرة القبرصيــة
وخطــط انقاذهــا مــن االفــاس مــا أدى إلــى تزايــد حالــة القلــق فــي األســواق الماليــة بشــأن حالــة االقتصــاد فــي منطقــة اليــورو وذلــك علــى الرغــم مــن عــدم
حــدوث عمليــات بيــع كبيــرة فــي األســواق ،وأنهــى مؤشــر  S&Pالربــع األول مرتفعــا بنســبة  .%11لــم تتمكــن أســواق األســهم خــال الربــع الثانــي مــن العــام
مــن تحقيــق نفــس االرتفاعــات التــي حققتهــا خــال الربــع األول حيــث أغلــق مؤشــر  S&P 500نهايــة الربــع الثانــي مرتفعــا نســبة  ،%2.9وبذلــك يكــون المؤشــر
حقــق خــال النصــف األول مــن العــام ارتفاعــا نســبته  .%14هــذا واســتمرت المخــاوف مــن إمكانيــة أن يبــدأ االحتياطــي الفيدرالــي تقليــص برنامــج شــراء األصــول
الشــهري والبالــغ قيمتــه  85مليــار دوالر .حيــث أشــارت تصريحــات بنــك االحتياطــي الفيدرالــي فــي يونيــو إلــى أنــه مــن الممكــن أن يتــم البــدء فــي تقليــص برنامــج
شــراء الســندات قبــل نهايــة العــام ،مــا قــد يــؤدي الحقــا إلــى ارتفــاع فــي أســعار الفائــدة ،وتقلبــات ســوق األســهم علــى الصعيــد العالمــي ،خاصــة فــي األســواق
الناشــئة التــي شــهدت عمليــات بيــع حــادة مــع تراجــع قيمــة عمالتهــا.
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إدارة الشركة

(تتمة)

وعلــى الرغــم مــن أن حالــة عــدم اليقيــن الناتجــة عــن إمكانيــة تقليــص برنامــج شــراء الســندات مــن قبــل بنــك االحتياطــي الفيدرالــي والتــي ظلــت ســائدة طيلــة
النصــف الثانــي مــن العــام ،فقــد أظهــرت أســواق األســهم فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة واألســواق العالميــة الرئيســية مرونــة قويــة علــى خلفيــة االنتعــاش
االقتصــادي المســتمر فــي االقتصــاد األمريكــي .وخالفــا لتوقعــات كثيــر مــن المســتثمرين ،اســتمر بنــك االحتياطــي الفيدرالــي فــي برنامــج شــراء الســندات
بمبلــغ  85مليــون دوالر أميركــي والخاصــة بســندات الرهــن العقــاري وســندات الخزانــة شـ ً
ـهريا .وتواصــل تراجــع معــدل البطالــة بالغــا مســتوى  %7.3خــال الربــع
الثالــث ،فــي حيــن شــهد قطــاع الصناعــات التحويليــة تحســنا مطــردا وتوسـ ً
ـعا فــي ســبتمبر وللشــهر الرابــع علــى التوالــي ،كمــا عــزز تصاعــد قطاعــات الصناعــات
التحويليــة واإلســكان والطاقــة مــن أربــاح الشــركات لتصــل إلــى مســتويات قياســية .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ســاهمت األخبــار االيجابيــة مــن منطقــة اليــورو أيضــا
فــي زيــادة ثقــة المســتثمرين ،كمــا خــرج اقتصــاد منطقــة اليــورو مــن أطــول فتــرة ركــود لــه ،حيــث شــهد نمــوا بنســبة  %0.3علــى أســاس ربــع ســنوي خــال الربــع
الثانــي .كمــا شــهد الربــع الثالــث مــن العــام توقــف عمــل بعــض الهيئــات الحكوميــة ألول مــرة منــذ مــا يقــرب مــن العقديــن ،حيــث فشــل الكونجــرس األمريكــي
فــي الوصــول إلــى اتفــاق حــول خطــة تمويــل االنفــاق الحكومــي .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فقــد ارتفــع مؤشــر  S & P 500بنســبة  %5.25خــال الربــع الثالــث .كمــا
واصــل المؤشــر ارتفاعــه خــال الربــع األخيــر عندمــا انخفــض معــدل البطالــة إلــى  %7فــي نوفمبــر ،وشــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي نمـ ً
ـوا بنســبة  %4.1وذلــك
بمعــدل ســنوي فــي الربــع الثالــث ،مرتفعـ ًـا بذلــك عــن تقديــر ســابق بلــغ  .%3.6كمــا اســتمر ســوق العقــاري الســكني اظهــار المزيــد مــن عالمــات التحســن .ونتيجــة
لــكل هــذه التطــورات اإليجابيــة ،حقــق مؤشــر  S & P 500فــي الربــع األخيــر عائــدا بنســبة  %9.9مغلقــا نهايــة العــام علــى عائــدا بلــغ نســبة .%30

أوروبا
اســتمر الوضــع االقتصــادي فــي منطقــة اليــورو بالتراجــع خــال النصــف األول مــن العــام .مــع ذلــك  ،وعلــى الرغــم مــن جميــع المشــاكل االقتصاديــة التــي تعانــي
منهــا منطقــة اليــورو ،فقــد حققــت األســهم األوروبيــة عائــدا جيــدا ،حيــث ارتفــع مؤشــر  STOXX Europe 600بنســبة  %17.4خــال العــام  .2013وعلــى مســتوى
أســواق األســهم فــي الــدول األوروبيــة فإنــه وباســتثناء األداء الســلبي البالــغ  %12.4لســوق األســهم االســبانية ،فقــد حققــت جميــع أســواق األســهم الرئيســية
فــي منطقــة اليــورو ارتفاعــات مــن خانتيــن .وحققــت أســواق األســهم اليونانيــة واأللمانيــة والدنماركيــة والفنلنديــة والبلجيكيــة وااليرلنديــة والفرنســية ارتفاعــات
بنســبة  %33.6 ، %18 ، %35 ، %24 ، %25.5 ، %28و %18علــى التوالــي مقيمــة بالعملــة المحليــة.
كان أداء األســهم األوروبيــة بدايــة العــام إيجابيــا ،ولكــن ســرعان مــا تغيــر هــذا األداء نهايــة الربــع األول ،وســط حالــة مــن عــدم اليقيــن بشــأن نتائــج االنتخابــات
اإليطاليــة ،واألزمــة المصرفيــة فــي قبــرص التــي انتهــت بحزمــة إنقــاذ بقيمــة  10مليــار يــورو ،دفعــت قبــرص إلــى فــرض ضرائــب علــى الودائــع المصرفيــة،
واتخــاذ إجــراءات للســيطرة علــى خــروج رؤوس االمــوال منهــا .وممــا زاد مــن حالــة عــدم اليقيــن ،األنبــاء الــواردة بشــأن البيانــات االقتصاديــة والتــي أظهــرت تراجــع
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي منطقــة اليــورو خــال الربــع الرابــع بنســبة  ، %0.6وهــو أكبــر تراجــع منــذ عــام  ، 2009مــا دفــع البنــك المركــزي األوروبــي ( )ECBإلــى
تخفيــض توقعــات نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمنطقــة فــي  2013ليصبــح بيــن  %-0.9و. %-0.1
فــي أبريــل ،ســاعدت تصريحــات البنــك المركــزي األوروبــي ( )ECBبالعمــل علــى تعزيــز االقتصــاد وقيامــه بتخفيــض أســعار الفائــدة إلــى  %0.5مــن  %0.75فــي
شــهر مايــو مــن تعزيــز ثقــة المســتثمرين .ومــع ذلــك  ،تأثــرت أســواق األســهم فــي منطقــة اليــورو الحقــا بالمخــاوف العالميــة الســيما تلــك الناتجــة عــن إمكانيــة
قيــام بنــك االحتياطــي الفيدرالــي فــي الواليــات المتحــدة بخفــض برنامــج التســهيل الكمــي تدريجيـ ًـا باإلضافــة إلــى المخــاوف الناتجــة عــن قيــام الصيــن باتبــاع
سياســة نقديــة أكثــر تشــددا مــا أثــر ســلبا علــى معنويــات المســتثمرين .ومــع إظهــار البيانــات حقيقــة انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي منطقــة اليــورو
بنســبة  %0.2فــي الربــع األول مــن عــام  ،2013ظــل النشــاط االقتصــادي فــي أوروبــا ضعيفــا ،فــي حيــن حافــظ مؤشــر مديــري المشــتريات ( )PMIعلــى مســتوى
الـــ  50المحايــد  .كمــا عـ ّـدل صنــدوق النقــد الدولــي توقعاتــه بانكمــاش اقتصــاد منطقــة اليــورو فــي عــام  2013إلــى  %0.3مقابــل  %0.2ســابقا.
ومــع نهايــة الربــع الثانــي  ،ســاعد اتفــاق وزراء ماليــة منطقــة اليــورو علــى قواعــد جديــدة حــول تحميــل الخســائر على الدائنين ،من حاملي الســندات والمســاهمين،
وذلــك فــي حــال فشــل البنــوك مســتقبال .واعتبــرت هــذه الخطــوة علــى أنهــا خطــوة ملموســة أخــرى موجهــة نحــو تحقيــق االتحــاد المصرفــي ،مــا ســاعدت علــى
اســتعادة ثقة المســتثمرين.

12

حياة لالستثمار
التقرير السنوي
2013

فــي مقابــل الوضــع االقتصــادي المخيــب لآلمــال خــال النصــف األول مــن الســنة  ،فقــد تحســن األداء االقتصــادي بشــكل ملحــوظ خــال النصــف الثانــي.
وأظهــرت أرقــام الناتــج المحلــي اإلجمالــي أن كتلــة العملــة الموحــدة قــد خرجــت مــن الركــود خــال الربــع الثانــي  ،مــع معــدل نمــو اقتصــادي بلــغ  . %0.3هــذا
واســتمرت عمليــات المســح لمؤشــر مديــري المشــتريات ( )PMIفــي إظهــار تحســن ملمــوس ،ليصــل إلــى  50.5فــي يوليــو ،و 51.5فــي أغســطس و 52.2فــي
ســبتمبر ،علــى الرغــم مــن أن معــدل البطالــة اســتمر فــي االرتفــاع ليقــف عنــد حوالــي  ، %12ومــن جهــة أخــرى كان لفــوز أنجيــا ميــركل فــي االنتخابــات األلمانيــة
خفــض البنــك المركــزي األوروبــي ( )ECBأســعار الفائــدة إلــى مســتوى تاريخــي
أثــر ايجابــي علــى معنويــات المســتثمرين فــي الســوق أيضـ ًـا .وبهــدف تعزيــز الثقــةّ ،
متدنــي جديــد ليصبــح  %0.25مــن مســتوى  ،%0.5وســط تباطــؤ فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الــذي انخفــض إلــى  %0.1مــن  %0.3فــي الربــع الثانــي
 .أمــا بالنســبة لعــام  ، 2014فتشــير توقعــات البنــك المركــزي األوروبــي إلــى حــدوث نمــو بنســبة  ،%1.1أي بانخفــاض توقعاتــه الربيعيــة التــي كانــت ،%1.2
وكذلــك توقعاتــه البالغــة  %1.4مــع بدايــة العــام.

األسواق الناشئة
مقابــل األداء اإليجابــي المتميــز ألســواق األســهم فــي األســواق المتقدمــة ،كان أداء أســواق االســهم فــي الــدول الناشــئة محبطــا خــال عــام  ،2013حيــث
اســتمر مؤشــر  MSCIلألســواق الناشــئة فــي التراجــع محققــا عائــدا ســلبيا بنســبة  %.5وعلــى صعيــد قطــاع الســلع التــي تشــمل مجموعــة واســعة مــن صناعــات
ً
ـهاما فــي األداء الســلبي للمؤشــر مــن خــال تراجعهــا بنســبة  ،%17إلــى جانــب عوامــل هامــة أخــرى تمثلــت بانخفــاض
الســلع التحويليــة ،فقــد كانــت األكثــر اسـ
قيمــة عملــة العبيــن أســاس كالبرازيــل والهنــد وإندونيســيا وجنــوب أفريقيــا.
ومــع ذلــك  ،فقــد تنــوع أداء دول األســواق الناشــئة مــع تحقيــق البرازيــل وإندونيســيا أســوأ خســائر تجــاوزت  %-20بالــدوالر األميركــي  .وشــهدت الهنــد والفلبيــن
والصيــن خســائر أقــل مــن  . %-5أمــا أداء كوريــا الجنوبيــة وســنغافورة وماليزيــا فــكان أفضــل مــع أداء إتصــف إمــا بااليجابيــة أو الركــود.
وقــد شــهدت األســواق الناشــئة خــال العــام الكثيــر مــن األحــداث الداخليــة والخارجيــة التــي تأثــرت بهــا ،بمــا فيهــا التجاذبــات السياســية الخاصــة بســقف الديــن
األمريكــي وإمكانيــة تقليــص برنامــج التيســير الكمــي والمخــاوف المرتبطــة بمنطقــة اليــورو ،وجهــود الصيــن المتواصلــة إلعــادة التــوازن إلــى اقتصادهــا ،والتباطــؤ
فــي النشــاط االقتصــادي فــي الهنــد وغيرهــا مــن األســواق الناشــئة ،وســط غيــاب اإلصالحــات وارتفــاع لمعــدالت التضخــم ومــا إلــى ذلــك .حيــث نمــى االقتصــاد
فــي الصيــن ،ثانــي أكبــر اقتصاديــات العالــم ،بنســبة  %7.8فــي عــام  ، 2013ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يصــل النمــو خــال عــام  2014إلــى %7.6
 ،ليســجل بذلــك أضعــف أداء منــذ بدايــات تســعينيات القــرن الماضــي  ،خالفـ ًـا لتوقعــات المحلليــن فــي القطــاع الخــاص ألقــل مــن  .% 7وفــي الهنــد  ،نمــا
االقتصــاد بنســبة  %4.8فــي الربــع الثالــث اعلــى قليــا مــن توقعــات المحلليــن ،فــي حيــن مــن المتوقــع أن يســتمر النمــو خــال العــام حوالــي  ، %5وهــو
األضعــف خــال عقــد مــن الزمــن ،وذلــك وفقــا لتقديــر بنــك االحتياطــي الهنــدي.
ومــع ذلــك  ،بــرز اثنيــن مــن األحــداث الخارجيــة خــال العــام ،مــا أثــر ســلبا علــى األســواق الناشــئة .كان أولهمــا ،احتمــال بــدء بنــك االحتياطــي الفيدرالــي بالتخفيــف
مــن إجراءاتــه التحفيزيــة فــي وقــت أقــرب ممــا كان متوقعــا ،والثانــي ،تجســد فــي برنامــج التســهيل الكمــي الهائــل الــذي أعلنــه بنــك اليابــان فــي أبريــل .نتيجــة
لذلــك ،شــهدت األســواق الناشــئة تدفقــات نقديــة كبيــرة للخــارج وهــرع المســتثمرون للمشــاركة فــي االســتثمار فــي األســهم األمريكيــة واليابانيــة .
وفــي شــهر مايــو  ،وعندمــا ألمــح بنــك االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي إلــى فكــرة التخفيــض التدريجــي إلجــراءات التحفيــز التــي يقــوم بهــا للمــرة األولــى ،
شــهدت بلــدان منهــا الهنــد والبرازيــل وجنــوب أفريقيــا واندونيســيا وتركيــا ،عمليــات بيــع حــادة بســبب العجــز الكبيــر فــي حســاباتها الجاريــة واالعتمــاد علــى التمويــل
الخارجــي  .ومــع ذلــك ،لــم تتأثــر بلــدان أخــرى كالصيــن وكوريــا وتايــوان وروســيا إلــى حــد كبيــر .وقــد أدى ضعــف العملــة إلــى حــدوث تحســن فــي الوضــع التنافســي
لعــدة إقتصاديــات ناشــئة التــي أصبحــت مســتعدة تمامـ ًـا لالســتفادة مــن انتعــاش النمــو فــي العالــم المتقــدم.
إن التحديــات الرئيســية التــي تواجههــا أســواق الــدول الناشــئة فــي المــدى القصيــر إلــى المتوســط يتمثــل فــي التأثيــر الســلبي لسياســات نقديــة انكماشــية مــن
قبــل البنــوك المركزيــة فــي الواليــات المتحــدة واليابــان وأوروبــا .وعلــى كل حــال ،فإنــه مــا يخفــف هــذا األثــر الســلبي هــو أن تبنــي سياســات نقديــة متشــددة
مــن قبــل البنــوك المركزيــة ســيترافق مــع نمــو فــي اقتصــادات هــذه الــدول .أمــا التحــدي الثانــي فــي األجليــن المتوســط والطويــل ،فقــد تمثــل فــي قيــام
العديــد مــن الــدول الناشــئة بالبحــث عــن أســواق تصديــر بديلــة عــن المســتهلكين الغربييــن الذيــن سيســتمرون فــي التركيــز علــى خفــض معــدالت دينهــم فــي
المســتقبل المنظــور.
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وبشــكل عــام  ،فــإن األساســيات االقتصاديــة فــي األســواق الناشــئة تبقــى قويــة ،حيــث تمتلــك مجتمعــة فائــض فــي الحســاب الجــاري ،وانخفــاض مســتويات
الديــن .وهــذا مــا يتناقــض مــع دول العالــم المتقــدم التــي ال تــزال تشــهد فتــرات طويلــة مــن خفــض الديــن .هــذا ويســتمر اتســاع حجــم الطبقــات المتوســطة فــي
الــدول الناشــئة مــا يدفــع باتجــاه توقعــات قويــة لالســتهالك ،وتوظيــف اســتثمارات رأس المــال الثابــت ،إذ أن معظــم بلدانهــا تشــهد الكثيــر مــن فــرص النمــو
نظــرا للمســتويات المنخفضــة ألســهم رأس المــال للفــرد الواحــد.

ديناميكيات العملة
ارتفــع الــدوالر األميركــي مقابــل جميــع العمــات الرئيســية خــال األربــاع الثالثــة األولــى مــن عــام  .2013وكانــت المكاســب مدفوعــة بتوقعــات التخفيــض
التدريجــي إلجــراءات التحفيــز التــي يقــوم بهــا بنــك االحتياطــي الفيدرالــي فــي الربــع الثالــث .وقــد ســببت المخــاوف مــن تراجــع تدفقــات رأس المــال مــع عــزم
الواليــات المتحــدة تقليــص برنامــج التحفيــز فوضــى كبــرى فــي أســواق عمــات الــدول الناشــئة ،حيــث اســتمر اليــن اليابانــي ( )JPYبالتراجــع وســط اســتجابة
سياســة بنــك اليابــان والوعــود المتواصلــة مــن رئيــس الــوزراء إلبقــاء السياســة النقديــة والماليــة التوســعية حتــى تتحقــق األهــداف المرجــوة  .وكمــا حــذر المحللــون
 ،فــإن عمــات الســلع ( )AUD، NZDقــد انخفضــت اســتجابة للتباطــؤ فــي كل مــن االســتهالك والطلــب علــى الســلع (مثــل خــام الحديــد والنحــاس) .
وكانــت اســتجابة عمــات األســواق الناشــئة أكثــر حــدة ،حيــث واصلــت جميــع عمــات األســواق الناشــئة الرئيســة مــن البيــزو الفلبينــي ( ، )PHPالبــات التايلنــدي
( ، )THBالليــرة التركيــة ( ، )TRYالروبيــة الهنديــة ( ، )INRوالروبيــة اإلندونيســية ( ،)IDRتراجعهــا خــال العــام الماضــي .وتبقــى عمــات الــدول ذات الديــون الخارجيــة
العاليــة ،والعجــز المالــي الحكومــي والعجــز فــي الحســابات الجاريــة أكثــر عرضــة للتقلبــات الحــادة فــي حــاالت عــدم اليقيــن  ،كمــا إن أداء العمــات بشــكل عــام خــال
العــام  2014ســيتحدد وفقــا التجاهــات تدفقــات رأس المــال .ومــن المرجــح أن تظــل عمــات األســواق الناشــئة مــن الــوون فــي كوريــا الجنوبيــة ( ، )KRWواليــرة
التركيــة ( ، )TRYوالروبيــة الهنديــة ( ، )INRوالروبيــة اإلندونيســية ( )IDRمتقلبــة وغيــر مســتقرة.

أسواق السلع
كان أداء أســواق الســلع الرئيســية ضعيفــا خــال العــام  ،2013ويرجــع ذلــك إلــى التوقعــات بقيــام الواليــات المتحــدة بتقليــص برنامــج التحفيــز  ،QE3مــا أثــر سـ ً
ـلبا
علــى أســعار الســلع األساســية  .وبالنظــر إلــى المســتقبل ،يتوقــع أن يؤثــر االنتعــاش فــي االقتصاديــات الصناعيــة إيجابــا علــى الســلع الصناعيــة فــي حيــن
أن يؤثــر إنهــاء برنامــج التيســيير الكمــي  QE3سـ ً
ـلبا علــى أســعار المعــادن الثمينــة  ،ومــع ذلــك ،فقــد تأثــر كل مــن الذهــب والفضــة ســلبيا وبشــكل كبيــر نتيجــة
للتوقعــات بتقليــص برنامــج التحفيــز .فــي حيــن يتوقــع أن تبقــى أســعار الســلع الزراعيــة معتدلــة ،كمــا يتوقــع أن تــؤدي الزيــادة فــي إنتــاج النفــط مــن خــارج أوبــك
إلــى توفيــر مزيــد مــن االطمئنــان لمســتهلكي النفــط .ويبقــى احتمــال تعطــل اإلمــدادات فــي الشــرق األوســط ،القلــق الوحيــد فــي ســوق النفــط ،مــا قــد ينجــم
عنــه إرتفــاع فــي األســعار.

سوق العقارات
تشــير تقديــرات أحــد أبــرز مؤسســات االستشــارات العقاريــة انتشــارا حــول العالــم جونــز النــغ الســال ( )JLLإلــى أن صفقــات الســوق العقــاري عالميــا قــد تصــل
إلــى  500مليــار دوالر فــي عــام  2013بالمقارنــة مــع  400مليــار دوالر فــي  ،2012كمــا سيســاهم تحســن النمــو االقتصــادي فــي تدعيــم أداء أســواق العقــار
العالميــة فــي عــام  2014أيضـ ًـا .ومــن المتوقــع أن تتــراوح المعامــات االســتثمارية فــي عــام  2014بيــن  575-525مليــار دوالر ،أي أقــل بـــ  %25فقــط مــن
ذروتهــا فــي عــام .2007
علــى الرغــم مــن تحديــات النمــو المختلفــة علــى المــدى القريــب ،إال أنــه يتوجــب علــى األســواق الناشــئة أن تحقــق نمــو مســتمر فــي االســتثمار خاصــة فــي بلــدان
كالهنــد وتركيــا وماليزيــا وإندونيســيا ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،فــي ظــل معــدالت نمــو اقتصــادي واعــدة.
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آفاق عام 2014
يبــدو أن االقتصــاد العالمــي أصبــح مهيئــا للخــروج مــن التباطــؤ الــذي مــر بــه فــي الســنوات الثــاث الماضيــة والدخــول فــي مرحلــة جديــدة مــن االنتعــاش والنمــو
المعتــدل ،وســط تحســن ملحــوظ ومســتمر فــي بيانــات االقتصــاد االمريكــي باإلضافــة إلــى تراجــع المخاطــر المرتبطــة بأزمــة الديــون األوروبيــة  ،وإن كان ذلــك
بوتيــرة بطيئــة .هــذا ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي ان يرتفــع معــدل النمــو لالقتصــاد العالمــي مــن  %2.9عــام  2013إلــى  %3.6خــال العــام  . 2014ومــن
المتوقــع أيضـ ًـا أن يكــون هــذا التحســن فــي النمــو مدفوعـ ًـا بشــكل اساســي مــن قبــل االقتصاديــات المتقدمــة .وتشــير التوقعــات أيضـ ًـا إلــى أن النمــو فــي
األســواق الناشــئة الرئيســية  ،وإن كان ال يــزال قويـ ًـا ،أن يضعــف نســبيا وســط ارتفــاع معــدالت التضخــم واالشــكاالت الهيكليــة .
وفــي دول العالــم المتقــدم ،مــن المرجــح أن يرتفــع معــدل النمــو االقتصــادي فــي الواليــات المتحــدة مــن  %1.6هــذا العــام الــى  2.6فــي المئــة العــام ، 2014
وذلــك علــى خلفيــة اســتمرار قــوة الطلــب فــي القطــاع الخــاص ،المدعــوم بتعافــي الســوق العقــاري ومســتوى ثــروات القطــاع العائلــي  .أمــا فــي أوروبــا  ،وعلــى
الرغــم مــن أن األزمــة ال تــزال بعيــدة عــن نهايتهــا  ،إال أن اإلجــراءات السياســية األخيــرة قــد خفضــت مــن المخاطــر الرئيســة وأدت إلــى اســتقرار األوضــاع الماليــة.
ومــع ذلــك ،ال يــزال النمــو مقيـ ً
ـدا بفعــل ضعــف االئتمــان .ومــن المتوقــع أن تخــرج المنطقــة تدريجيــا مــن الركــود ،مــع نمــو يصــل إلــى  %1فــي عــام .2014
علــى الرغــم مــن هــذه التوقعــات اإليجابيــة فــي الــدول الصناعيــة الرئيســية ،تبقــى مخاطــر التراجــع فــي االقتصــاد العالمــي قائمــة بســبب تلــك المخاطــر المرتبطــة
بخــروج الواليــات المتحــدة مــن برنامــج التحفيــز وتحديــات آفــاق النمــو فــي األســواق الناشــئة .وسـ ً
ـعيا لتجنــب حالــة عــدم اليقيــن التــي شــهدتها االســواق العــام
 2013نتيجــة لإلعــان عــن إمكانيــة تقليــص برنامــج شــراء الســندات مــن قبــل بنــك االحتياطــي الفيدرالــي  ،يــرى العديــد مــن االقتصادييــن أنــه البــد لالســواق
الناشــئة أن تطبــق مزيجـ ًـا مــن السياســات المناســبة برغــم اختــاف وتيــرة التكيــف بيــن بلدانهــا .ومــع ذلــك ،فــإن تطبيــق هــذه السياســة التصحيحيــة قــد يجلــب
التباطــؤ فــي النمــو خــال عــام  ،2014لكــن األســواق الناشــئة ســوف تشــهد نمـ ٌـو أعلــى فــي المــدى البعيــد .
مــن ناحيــة العائــدات  ،وبرغــم األداء المميــز فــي عــام  ، 2013إال أن المســتثمرين مازالــوا يتوقعــون مزيــدا مــن االرتفــاع فــي أســواق الــدول المتقدمــة ،وعلــى
عكــس التوقعــات بالنســبة لعوائــد األســهم فــي األســواق الناشــئة .
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التقرير
إدارة الشركة

(تتمة)

شركة حياة لالستثمار في عام 2013
تهــدف اســتراتيجية الشــركة االســتثمارية إلــى توزيــع اســتثمارات الشــركة جغرافيــا وعلــى فئــات أصــول مختلفــة ،فقــد اســتمرت الشــركة خــال العــام 2013
متابعــة تنفيــذ مشــاريعها العقاريــة الحاليــة باإلضافــة إلــى دراســة وتقييــم مشــاريع عقاريــة اســتثمارية جديــدة  ،وبالنســبة لفئــات األصــول فقــد كان تركيــز
المحفظــة االســتثمارية للشــركة مطلــع العــام علــى فئــة األســهم المدرجــة فــي أســواق عالميــة موزعــة جغرافيــا .إال أنــه نظــرا لدخــول مشــاريع الشــركة العقاريــة
مراحــل التنفيــذ النهائيــة ،فقــد قامــت الشــركة بتســييل محفظــة األســهم المدرجــة تدريجيــا عبــر فتــرات زمنيــة مختلفــة خــال العــام وذلــك لتوجيــه الســيولة نحــو
اســتكمال المراحــل النهائيــة للمشــاريع العقاريــة خاصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك نظــرا لحجــم هــذه المشــاريع وإمكانيــة البــدء فــي بيعها/تأجيرهــا
خــال المرحلــة التاليــة .فــي هــذه المرحلــة االنتقاليــة ،أثبتــت اســتراتيجية الشــركة القائمــة علــى االحتفــاظ بجــزء مــن مكونــات المحفظــة االســتثمارية فــي فئــات
أصــول موزعــة جغرافيــا ذات ســيولة عاليــا أهميتهــا فــي توفيــر الســيولة الالزمــة للشــركة فــي أي وقــت مــن االوقــات.
خــال العــام  ، 2014فإنــه مــع توافــر فــرص التخــارج أو التأجيــر لمشــاريعنا العقاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية (وذلــك مــن خــال بيــع فلــل مشــروع حيــاة
الســكني فــي جــدة وتأجيــر مجمــع النخلــة الســكني فــي مدينــة الريــاض)  ،فــإن اســتراتيجيتنا ســوف تركــز علــى تنويــع مكونــات المحفظــة االســتثمارية فــي فئــات
أصــول مختلفــة أي فئــة األســهم المدرجــة واالســتثمارات العقاريــة باإلضافــة إلــى اســتثمارات الملكيــات الخاصــة.
بلغــت قيمــة المحفظــة االســتثمارية  84.175مليــون دينــار كويتــي فــي نهايــة عــام  ، 2013وشــكلت األصــول العقاريــة واالصــول المســتثمرة فــي أســهم مدرجــة
متوافقــة مــع الشــريعة  %91.9و  %6.3علــى التوالــي مــن المحفظــة.
اﻟﻨﻘﺪ

90

16

حياة لالستثمار
التقرير السنوي
2013

أدوات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻘﺪي

68

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

45

اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺪرﺟﺔ

23

0

التطوير العقاري :الوضع الراهن لالستثمارات القائمة
لقــد حققــت مشــاريع الشــركة العقاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي يتــم تنفيذهــا مــن خــال شــركتنا الزميلــة شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري نجاحــا
باهــرا خــال العــام  .2013حيــث أصبــح مشــروع مدينــة النخلــة الســكني فــي الريــاض فــي مراحلــه النهائيــة ليصبــح أحــد أكبــر وأضخــم مشــاريع المجمعــات الســكنية
فــي مدينــة الريــاض .ويتوقــع أن يصبــح المشــروع جاهـ ً
ـزا للتأجيــر خــال الربــع الثالــث مــن العــام  2014علمـ ًـا بــأن أعمــال التطويــر والتنفيــذ والبنــاء قــد تجــاوزت
الجــدول الزمنــي المحــدد بشــكل طفيــف وذلــك علــى الرغــم مــن ضخامــة وجــودة مكونــات المشــروع ،وذلــك ألســباب مرتبطــة بتحســين نوعيــة وكفــاءة البنيــة
التحتيــة وأيضــا نوعيــة وجــودة التشــطيب المســتخدم فــي الوحــدات الســكنية .امــا بالنســبة لمشــروع حيــاة للفلــل الســكنية فــي مدينــة جــدة ،فــإن أعمــال التنفيــذ
والتطويــر دخلــت ايضــا المرحلــة النهائيــة حيــث يتوقــع أن يتــم تســليم المشــروع خــال العــام الجــاري ،وقــد تــم عمليــا توقيــع عقــود بيــع  24فيــا ســكنية وتــم أيضــا
حجــز عــدد  11فيــا ســكنية مــن قبــل مشــترين يتوقــع أن يتــم ابــرام عقــود البيــع معهــم خــال الفتــرة القادمــة.
وعلــى صعيــد مشــاريع الشــركة فــي لبنــان ،فقــد تــم اســتكمال هيــكل المبنــى بالكامــل وواجهتــه األماميــة .حيــث تمكنــت الشــركة مــن إتمــام جميــع األعمــال
الخرســانية لمشــروع بعبــدا .ونظــرا لحالــة عــدم االســتقرار السياســي الســائدة فــي لبنــان ،فقــد قــررت الشــركة عــدم االســتعجال فــي بنــاء وتنفيــذ المشــروع
الــذي تقــوم بتنفيــذه شــركة حيــاة للبنــاء  SALالمملوكــة لشــركة حيــاة لالســتثمار .كمــا تمكنــت أيضــا شــركتنا التابعــة فــي بنمــا والتــي تملــك أرض مشــروع منطقــة
األشــرفية /لبنــان مــن الحصــول علــى رخصــة التنظيــم المدنــي والبنــاء هــذا العــام ممــا يشــكل اهميــة كبيــرة لهــذا المشــروع.

مجمع النخلة السكني  -الرياض
يتميــز مشــروع مدينــة النخلــة الســكني بأنــه مجمــع ســكني وتجــاري ضخــم يشــمل فلــل وشــقق ســكنية بمســاحات مختلفــة ومرافــق
تجاريــة واجتماعيــة .يقــع المشــروع فــي الجــزء الشــمالي مــن مدينــة الريــاض ،قــرب تقاطــع طريــق خالــد بــن الوليــد ،شــمال الطريــق
الدائــري بخلــف المكتــب الرئيســي لشــركة (ســابك) .والمشــروع علــى مقربــة أيضـ ًـا مــن مشــروع “ بوابــة األعمــال”  ،وجامعــة اإلمــام
ســعود ومطــار الملــك خالــد الدولــي  ،مــا يجعلــه مميـ ً
ـزا كمجمــع ســكني تتوافــر فيــه العديــد مــن المرافــق .يغطــي المشــروع مســاحة
تقــارب  325,000متــر مربــع ،أمــا مســاحة البنــاء فهــي أقــل  %25مــن المســاحة الكليــة ألرض المشــروع وذلــك لتوفيــر مســاحات
خضــراء كبيــرة ومرافــق خدمــات مميــزة لســاكني المشــروع .ويضــم المجمــع جميــع وســائل الراحــة الالزمــة لنمــط الحيــاة الحديثــة والمريحــة مــع مســتوى عــال
مــن الخصوصيــة .وقــد تــم تطويــر منطقــة تجاريــة تضــم مدرســة ،وهايبــر ماركــت  ،ومطاعــم ومحــات بيــع ومرافــق أخــرى خــارج المجمــع ،بينمــا شــيدت مرافــق
مجتمعيــة واجتماعيــة كنــادي صحــي ،وقاعــة األنشــطة االجتماعيــة  ،وحضانــة أطفــال ومالعــب مغطــاة داخــل المبنــى.

يتكــون مشــروع مدينــة النخلــة مــن  314فيــا مــن غرفتــي نــوم  ،و 302فيــا مــن ثــاث غــرف  ،و 10فلــل تنفيذيــه ( )VIPمــن أربــع غــرف نــوم  ،و 192شــقة مــن
غرفتيــن و 256شــقق مــن غرفــة واحــدة (أي مــا مجموعــه  1074وحــدة ســكنية)  .ونظــرا لنوعيــة وجــودة المجمــع وموقعــه االســتراتيجي ،فإنــه مــن المتوقــع أن
يحقــق عوائــد إيجاريــة أفضــل ومســتويات إشــغال أعلــى مقارنــة بمجمعــات ســكنية مماثلــة فــي مدينــة الريــاض.
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التقرير
إدارة الشركة

(تتمة)
يتوقــع أن يتــم اســتكمال جميــع أعمــال المشــروع خــال الربــع الثالــث مــن
العــام  ،2014حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز الكليــة للمشــروع أكثــر مــن %90
عنــد اعــداد هــذا التقريــر ،علمـ ًـا بــأن المرحلــة الجنوبيــة للمشــروع قــد اســتكملت
بشــكل كامــل .وتركــز أعمــال التنفيــذ الحاليــة علــى اســتكمال أجــزاء مــن المرحلــة
ً
أيضــا أن
الشــمالية وتجهيــز المجمــع الســتقبال األثــاث ،ومــن المتوقــع
يســتقبل المجمــع أول مســتأجريه مــع نهايــة الربــع الثالــث مــن العــام ،2014
وأن تصــل التكلفــة اإلجماليــة لبنــاء المشــروع بمــا فيهــا تكلفــة األثــاث إلــى 930
مليــون ريــال ســعودي.
إضافــة إلــى ذلــك ،تمكنــت شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري (المملكــة العربيــة
الســعودية) خــال الســنة مــن وضــع اللمســات األخيــرة علــى عقــد بيــع الجــزء
التجــاري مــن مشــروع النخلــة (النخلــة بــازا)  ،والــذي يشــكل مــا نســبته %20
مســاحة المشــروع الكليــة ،ومــن المؤمــل أن يســتكمل بيــع أرض مشــروع
النخلــة بــازا خــال النصــف األول مــن العــام  2014بســعر أفضــل مقارنــة
بأســعار المجمعــات تجاريــة مماثلــة .

فلل حياة  -جدة
يضــم مشــروع حيــاة للفلــل الســكنية فــي جــدة
 96فيــا ســكنية ذات تشــطيب وجــودة بنــاء عاليــة
إضافــة إلــى مســجد .تــم تصميــم المشــروع وفــق
الطــراز الحديــث كــي يتناســب مــع اســلوب الحيــاة
ً
بعيــدا عــن ضجيــج
العصريــة وايجــاد بيئــة اجتماعيــة متناغمــة هادئــة ومريحــة
حركــة المــرور مــن جهــة ،مــع الحفــاظ علــى الخصوصــة العائليــة للســاكنين مــن
جهــة أخــرى.
يقــع المشــروع فــي الجــزء الشــمالي مــن مدينــة جــدة ويحتــل مســاحة إجماليــة
قدرهــا  32,209متــر مربــع .والمشــروع قريــب مــن البحــر بجــوار مركــز ردســي
مــول التجــاري (أحــد أكبــر مراكــز التســوق فــي جــدة) ومطــار الملــك عبــد العزيــز
الدولــي .
مــن المتوقــع أن يتــم اســتكمال جميــع مراحــل المشــروع بحلــول نهايــة الربــع
الثانــي لعــام  ،2014علمـ ًـا بــأن شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري (الســعودية)،
قــد بــدأت بالفعــل بيــع الوحــدات الســكنية حيــث وقعــت عقــد بيــع  24فيــا
خــال العــام كمــا تــم حجــز عــدد  11فيــا إضافيــة مــن قبــل مشــترين محتمليــن
يتوقــع أن يتــم توقيــع عقــود البيــع معهــم خــال الفتــرة القصيــرة المقبلــة،
وقــد تجــاوز ســعر البيــع الحالــي للفلــل التقديــرات األوليــة التــي تــم بنــاء عليهــا
اتخــاذ القــرار االســتثماري بالدخــول فــي هــذا المشــروع.
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االستثمارات العقارية في لبنان
اســتكملت شــركة حيــاة لالســتثمار جميــع األعمــال الخرســانية الخاصــة بمشــروع حيــاة الســكني الكائــن فــي منطقــة بعبــدا بالعاصمــة اللبنانيــة بيــروت ،حيــث تــم
اســتكمال هيــكل المبنــى بالكامــل وواجهتــه األماميــة .حيــث تمكنــت الشــركة مــن إتمــام جميــع األعمــال الخرســانية علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي واجههــا
المشــروع نتيجــة للظــروف المناخيــة الســيئة التــي ســادت خــال العاميــن الماضييــن وأدت إلــى تأخــر العمــل فــي موقــع المشــروع .وبالنســبة لمشــروع بــرج
المكاتــب فــي منطقــة األشــرفية ،فقــد تمكنــت الشــركة مــن الحصــول علــى موافقــة اســتثنائية مــن التنظيــم المدنــي فــي بيــروت علــى زيــادة نســبة البنــاء فــي
البــرج ممــا يضيــف قيمــة مضافــة لرخصــة البنــاء الخاصــة بالمشــروع.

األسهم المدرجة
لقــد اســتمرت الشــركة مطلــع العــام  2013فــي تنويــع مكونــات المحفظــة االســتثمارية الخاصــة باألســهم المدرجــة وذلــك مــن خــال االســتثمار فــي أســواق
مختلفــة ،إال أنــه ونظــرا لدخــول معظــم مشــاريعنا العقاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية المراحــل النهائيــة للتنفيــذ فقــد تــم اتخــاذ قــرار بتوجيــه الســيولة نحــو
اتمــام هــذه المشــاريع فــي وقتهــا المحــدد ،لذلــك قامــت الشــركة بتســييل محفظــة االســهم المدرجــة علــى مراحــل لتوفيــر الســيولة لمشــاريع الشــركة .وحيــث
أن المشــاريع العقاريــة فــي الســعودية قــد شــارفت علــى االنتهــاء ،فإننــا بصــدد التخــارج مــن بعــض هــذه المشــاريع خــال المرحلــة المقبلــة ممــا ســيوفر ســيولة
كافيــة للشــركة إلعــادة بنــاء محفظــة اســتثمارية متنوعــة فــي أســواق عالميــة مختلفــة خــال العــام .2014

العائد على االستثمارات
مقارنــة باإليــرادات التــي حققتهــا الشــركة العــام الســابق والتــي بلغــت  6.83مليــون دينــار كويتــي ،حققــت شــركة حيــاة لالســتثمار خــال العــام  2013إيــرادات
بلغــت  48.91مليــون دينــار كويتــي .ولــم تتعــد مســاهمة المحفظــة االســتثمارية لألســهم المدرجــة مبلــغ  170ألــف دينــار كويتــي فقــط وذلــك نظــرا لقيــام الشــركة
بتســييل تدريجــي لمكوناتهــا كمــا أوضحنــا ســابقا ،وبالتالــي فقــد كانــت معظــم أربــاح العــام ناتجــة عــن االســتثمارات العقاريــة للشــركة.
علــى صعيــد االســتثمار العقــاري ،فقــد كان ســير العمــل ونســبة االنجــاز فــي المشــاريع العقاريــة فــي كل مــن الريــاض وجــدة يســير وفقــا للخطــة الموضوعــة،
ودخلــت هــذه المشــاريع فــي نهايــة العــام  2013المراحــل النهائيــة للتنفيــذ .وقــد قامــت الشــركة بإجــراء تقييــم لمشــروعها الســكني الضخــم الكائــن فــي مدينــة
الريــاض والمملــوك بنســبة  %50لشــركة حيــاة لالســتثمار فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال حصتهــا فــي شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري ،حيــث بلغــت
القيمــة التقديريــة للمشــروع  2.2مليــار ريــال ســعودي ،األمــر الــذي انعكــس أرباحــا كبيــرة فــي ميزانيــة شــركة حيــاة لالســتثمار حيــث بلغــت حصــة الشــركة مــن أربــاح
التقييــم  48.3مليــون دينــار كويتــي .أمــا بالنســبة لمشــروع حيــاة للفلــل الســكني فــي مدينــة جــدة ،فإنــه ونظــرا لتصنيفــه فــي ميزانيــة الشــركة علــى أنــه مخــزون
( )Inventoryفلــم يتــم إجــراء عمليــة إعــادة تقييــم لــه ،وبالتالــي فإنــه تســجيل األربــاح التــي ســتنجم عــن المشــروع ســيكون بعــد إنجــازه والتخــارج منــه بالكامــل خــال
العــام .2014
فــي لبنــان ،حافظــت تقييمــات المشــاريع العقاريــة للشــركة فــي كل مــن بعبــدا واألشــرفية علــى قيــم مقاربــة لمســتويات العــام الماضــي وذلــك علــى الرغــم مــن
األوضــاع السياســية الســائدة ويعــزى ذلــك بشــكل أساســي إلــى الموقــع المتميــز الــذي يتمتــع بــه هذيــن المشــروعين.

تنوع المحفظة االستثمارية ومصدر االيرادات
ّ
لقــد تركــزت جهــود الشــركة خــال العــام  2013علــى متابعــة إنجــاز واســتكمال االســتثمارات العقاريــة للشــركة وذلــك تمهيــدا للبــدء فــي عمليــة التخــارج ،وبمــا
يســمح بإعــادة توزيــع أصــول الشــركة جغرافيــا وعلــى فئــات أصــول مختلفــة لتحقيــق أفضــل عائــد مــوزون بالمخاطــر .وهــذا مــا ســيترتب عليــه التخــارج مــن بعــض
المشــاريع فــور إنجازهــا باإلضافــة إلــى إنجــاز وتأجيــر مشــاريع أخــرى بهــدف تحقيــق تدفقــات نقديــة مســتقرة .ولهــذا تتوقــع الشــركة أن يتــم إنجــاز وبيــع مشــروع
حيــاة للفلــل الســكنية فــي مدينــة جــدة بالكامــل خــال العــام  ،2014كمــا أن الشــركة باشــرت خــال العــام  2013إجــراءات بيــع الجــزء التجــاري مــن مشــروع النخلــة
الســكني فــي مدينــة الريــاض ويتوقــع أن تنــه الشــركة إجــراءات بيــع هــذا الجــزء خــال الربــع الثانــي مــن العــام  .2014إضافــة إلــى ذلــك فقــد قطعــت شــركة
حيــاة لالســتثمار العقــاري شــوطا كبيــرا فــي تســويق وحــدات مشــروع النخلــة الســكني فــي مدينــة الريــاض علــى كبــرى الشــركات األجنبيــة العاملــة فــي الســوق
الســعودي وذلــك بغــرض البــدء فــي تأجيــره.
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البيانات والمؤشرات المالية:
البيان المجمع لاليرادات الشاملة
2013

2012

صافي دخل االستثمار

518,058

1,505,330

حصة المجموعة في ربح شركة تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

48,312,127

5,324,691

دخل العموالت و الرسوم

78,961

132,901

أخرى

9,194

3,956

الدخل التشغيلي

48,918,340

6,966,878

المصاريف التشغيلية

()2,749,882

()1,762,543

أرباح التشغيل قبل المخصص العام لالنخفاض في القيمة

46,168,458

5,204,335

المخصص العام لالنخفاض في القيمة

()3,176

()39,071

صافي الربح

46,165,282

5,165,264

	•بلغــت األربــاح الصافيــة للشــركة إلــى  46.165مليــون دينــار كويتــي فــي عــام  ،2013مقارنــة بأربــاح العــام الماضــي التــي بلغــت  5.165مليــون دينــار
كويتــي ،وذلــك بزيــادة بلغــت نســبتها  %793.8وقــد كان المصــدر الرئيســي لهــذه الربحيــة ،حصــة شــركة حيــاة لالســتثمار مــن أربــاح شــركتها الشــقيقة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية وهــي شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري.
	•انخفضــت صافــي إيــرادات االســتثمار إلــى  518ألــف دينــار كويتــي مقارنــة بمســتويات العــام الماضــي والتــي كانــت  1.505مليــون دينــار كويتــي وذلــك
نظــرا للتســييل التدريجــي لمكونــات المحفظــة االســتثمارية الخاصــة باألســهم المدرجة.
ً
أيضا وذلك نتيجة النخفاض حجم األصول المدارة لصالح الغير.
	•تراجع دخل العموالت والرسوم
	•ارتفعــت المصاريــف التشــغيلية للشــركة بنســبة  %56وذلــك نتيجــة لتكويــن مخصــص لدفــع مســتحقات الــزكاة ومؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي
والتــي يتــم احتســابها بنــاء علــى األربــاح التــي حققتهــا الشــركة خــال العــام .2013
	•انخفاض مصروف المخصص العام للمحفظة التمويلية وبنسبة  ،%91.9وذلك نتيجة لعدم وجود عملية تمويل جديدة خالل العام.
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المجمع للمركز المالي:
البيان
ّ
2013

2012

أرصدة البنوك و األرصدة النقدية

699,746

2,248,269

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح و الخسائر

846,884

8,548,215

ذمم مدينة تمويل إسالمي  -بعد خصم المخصص

5,307,612

4,993,213

االستثمارات األخرى

70,905,697

22,103,753

األصول األخرى

6,542,200

168,379

إجمالي األصول

84,302,139

38,061,829

ذمم دائنة  -تمويالت إسالمية

17,080,223

17,004,019

إلتزامات أخرى

2,157,948

712,421

حصص المساهمين

65,063,968

20,345,389

إجمالي الخصوم و حصص المساهمين

84,302,139

38,061,829

	•ارتفعــت قاعــدة أصــول الشــركة بنســبة  %121.5خــال العــام وقــد كان العامــل الرئيســي لهــذه الزيــادة هــو ارتفــاع القيمــة الدفتريــة لالســتثمارات تحــت
بنــد “ اســتثمارات أخــرى “.
	•انخفضــت قيمــة اســتثمارات القيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة األربــاح أو الخســائر إلــى  846ألــف دينــار كويتــي ،مقارنــة بمســتوى العــام الماضــي حيــث
بلغــت  8.548مليــون دينــار كويتــي ،وذلــك نتيجــة لتســييل مكونــات هــذه المحفظــة خــال العــام .2013
	•ارتفاع بند “االلتزامات األخرى” نتيجة الحتساب مخصص الزكاة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
	•ارتفعــت حقــوق مســاهمي الشــركة بنســبة  %219.8لتصــل إلــى  65.063مليــون دينــار كويتــي مقارنــة بمســتويات العــام الماضــي حيــث كانــت حقــوق
المســاهمين  20.345مليــون دينــار كويتــي وذلــك نتيجــة الرتفــاع ربحيــة الشــركة.

الموارد البشرية
يشــكل عنصــر المــوارد البشــرية أحــد أهــم نقــاط القــوة التــي تميــز شــركة حيــاة لالســتثمار وأكثرهــا أهميــة لتحقيــق أهــداف الشــركة فــي النمــو المســتمر .ومــن
هــذا المنطلــق حرصــت الشــركة علــى بنــاء فريــق مــن المهنييــن المتخصصيــن ذوي الخبــرات والمهــارات المتميــزة ،فضــا عــن ســعيها إلــى توفيــر بيئــة العمــل
المؤهلــة لمزيــد مــن هــذا التميــز مــن خــال تبنــى العديــد مــن سياســات التحفيــز والتدريــب لالرتقــاء بمســتوى أداء موظفــي الشــركة بمــا انعكــس بصــورة ايجابيــة
علــى تطويــر منظومــة العمــل لــدى الشــركة وبمــا ينعكــس إيجابــا علــى أنشــطتها وأعمالهــا وأدائهــا .كمــا تــدرك شــركة حيــاة لالســتثمار أهميــة مواكبــة مواردهــا
البشــرية للتحديــات الكبيــرة التــي تفرضهــا البيئــة التشــغيلية عمومــا ،وتحقيقـ ًـا لهــذا الهــدف ،تؤمــن الشــركة بضــرورة تطويــر قــدرات كوادرهــا وصقــل مهاراتهــم
مــن خــال تنظيــم دورات تدريبيــة متنوعــة .حيــث أثمــرت سياســة الشــركة المتزنــة والخاصــة بالمكافــآت والحوافــز إضافــة لمــا توفــره مــن بيئــة عمــل صحيــة تســودها
روح االنســجام وفــرص النمــو الوظيفــي ،إلــى إيجــاد فريــق عمــل متميــز مســتقر مهنيــا وإلــى تمتــع الشــركة بأقــل معــدالت الــدوران الوظيفــي وذلــك علــى نحـ ٍـو
اســتثنائي.
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ويبلــغ إجمالــي عــدد موظفــي الشــركة فــي الوقــت الراهــن  19موظفـ ًـا مــن الموظفيــن الكويتييــن األكفــاء إلــى جانــب إخوانهــم مــن الجنســيات األخــرى مــن حملــة
شــهادات الخبــرة المعتمــدة التــي تشــمل التحليــل المالــي ،وإدارة المخاطــر الماليــة ،والماجســتير فــي إدارة األعمــال والعديــد مــن المؤهــات المعتمــدة األخــرى.
ويعمــل فريــق الشــركة يــد بيــد إلدارة مختلــف أنشــطة وأعمــال الشــركة بــدءا مــن عمليــات االســتثمار ،العمليــات المســاندة ،المــوارد البشــرية ،الشــئون القانونيــة،
الشــئون اإلداريــة والماليــة ،متابعــة االلتــزام وإدارة المخاطــر.

المنتجات والخدمات المالية
تلتــزم شــركة حيــاة لالســتثمار بتوفيــر منتجــات وخدمــات ماليــة مبتكــرة ومتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة لجميــع عمالئهــا وبمــا يتوافــق مــع قابليتهــم للمخاطــر.
ولضمــان توافــق جميــع منتجــات واســتثمارات الشــركة مــع أحــكام الشــريعة ،تحتفــظ الشــركة بقاعــدة بيانــات كبيــرة يتــم تحديثهــا دوريــا لألســهم العالميــة المدرجــة
والمتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة وذلــك فــي أســواق ماليــة مختلفــة.

صندوق حياة لألسهم الهندية
أداء الصندوق والسوق الهندي
حقــق صنــدوق حيــاة لألســهم الهنديــة عائـ ً
ـدا بنســبة  %6.72خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2013مقارنــة بالعائــد الــذي حققــه المؤشــر المقــارن
وهــو  %2.34هــذا مــع العلــم بــأن أداء األســواق الناشــئة عمومــا كان ضعيفــا خــال العــام  2013بمــا فيهــا الســوق الهنــدي .وقــد كان لتراجــع ســعر صــرف العملــة
الهنديــة خــال العــام  2013أثــر ســلبي علــى أداء صنــدوق حيــاة لألســهم الهنديــة حيــث تراجعــت العملــة الهنديــة بنســبة  %12.4مقابــل الــدوالر األمريكــي.
علــى الصعيــد العالمــي وتحديــدا فــي النصــف األول مــن العــام ،ســيطرت حالــة مــن عــدم اليقيــن علــى عمــوم المســتثمرين مــن وقــوع االقتصــاد األمريكــي فــي
مــا درج علــى تســميته بالهاويــة الماليــة ( ،)Fiscal Cliffباإلضافــة إلــى تجــدد المخــاوف فــي منطقــة اليــورو الســيما مــن دول الطــرف األوروبــي كإســبانيا وإيطاليــا،
وأيضــا برنامــج التحفيــز الضخــم وغيــر المســبوق الــذي أعلــن عنــه بنــك اليابــان المركــزي .فــي النصــف الثانــي أيضــا ،ســادت حالــة مــن عــدم اليقيــن بيــن مســتثمري
أســواق األســهم وذلــك نتيجــة للمخــاوف مــن قيــام االحتياطــي الفيدرالــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة بالبــدء فــي تقليــص برنامــج التحفيــز الكمــي فــي
وقــت مبكــر ،وهــذا مــا أدى إلــى حــدوث تقلبــات كبيــرة فــي أســعار صــرف عمــات الــدول الناشــئة – ال ســيما العملــة الهنديــة – التــي تأثــرت بشــكل كبيــر بهــذه
المخــاوف نتيجــة لعجــز الحســاب الجــاري والموازنــة العامــة واعتمــاد البــاد علــى تدفقــات رؤوس األمــوال األجنبيــة.
وفيمــا يتعلــق باالقتصــاد الهنــدي ،اســتمرت معــدالت التضخــم باالرتفــاع حيــث لــم تتوفــر للبنــك المركــزي مســاحة كافيــة لخفــض أســعار الفائــدة علــى الرغــم
مــن وجــود مؤشــرات واضحــة لضعــف االقتصــاد الكلــي .وشــهد النصــف األول مــن العــام رغبــة جديــة لــدى بنــك االحتياطــي الهنــدي فــي تبنــي سياســة نقديــة
توســعية تعتمــد علــى خفــض ســعر الريبــو علــى ثــاث مراحــل وذلــك مــن  %8إلــى  .%7.25ولكــن شــهد النصــف الثانــي مــن العــام ضغوطــا تضخميــة إضافيــة
كمــا أن العملــة المحليــة كانــت بحاجــة لمزيــد مــن الدعــم ،وهــذا مــا دفــع السياســة النقديــة للوصــول بســعر الريبــو إلــى مســتوى .%7.75
أظهــرت بيانــات االقتصــاد الكلــي الهنــدي خــال العــام  2013تعــرض االقتصــاد الكلــي لضغــوط عديــدة ،وتمثلــت إحــدى نقــاط الضعــف الرئيســية فــي االقتصــاد
فــي عــدم القــدرة علــى إعــادة تحريــك عجلــة االســتثمار داخــل االقتصــاد .حيــث اختــارت العديــد مــن الشــركات الهنديــة تأجيــل االنفــاق االســتثماري نظـ ً
ـرا لعــدة
أســباب منهــا يتعلــق بالبيروقراطيــة الحكوميــة ،والمشــاريع المتأخــرة نتيجــة للروتيــن اإلداري ،باإلضافــة إلــى ارتفــاع معــدالت التضخــم وآثــاره الســلبية علــى الطلــب
فــي القطــاع الخــاص وارتفــاع أســعار الفائــدة التــي جعلــت القــروض أكثــر كلفــة .عــاوةً علــى ذلــك ،ارتــأت الكثيــر مــن الشــركات الهنديــة التــي تعانــي أصــا مــن
ـدال مــن زيــادة إنفاقهــا االســتثماري.
مســتويات اســتدانة عاليــة ،تخفيــض عــبء ديونهــا القائمــة بـ ً
فــي شــهر أغســطس تراجعــت قيمــة الروبيــة الهنديــة إلــى أدنــى مســتوى لهــا ،حيــث بلغــت  68.82روبيــة لــكل دوالر أمريكــي وذلــك تزامنــا مــع تلميحــات مجلــس
االحتياطــي الفيدرالــي فــي الواليــات المتحــدة إلــى إمكانيــة تقليــص برنامــج التحفيــز الكمــي الــذي أســهم عمليــا فــي زيــادة الطلــب علــى أصــول األســواق
الناشــئة .مــع ذلــك ،فقــد ســاعد ضعــف العملــة علــى رفــع حجــم الصــادرات فــي النصــف الثانــي مــن العــام ،مــا أدى إلــى انخفــاض واردات الذهــب ،وتراجــع العجــز
القائــم فــي الحســاب الجــاري .حيــث مــن المتوقــع أن ينخفــض عجــز الحســاب الجــاري فــي الهنــد إلــى  40مليــار دوالر أمريكــي أو بنســبة  %2.2مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي خــال الســنة الماليــة  ،2014 – 2013وهــو تحســن ملمــوس مقارنــة بعجــز الحســاب الجــاري فــي الســنة الماضيــة البالــغ  88مليــار دوالر أمريكــي.
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مؤشر أداء المحافظ المدارة
2013 من قبل الشركة لصالح العمالء خالل عام
في مختلف األسواق مقارنة بالمؤشر
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التقرير
إدارة الشركة

(تتمة)

علــى صعيــد اإلصالحــات خــال العــام ،تحقــق بعــض التقــدم بعــد إصــدار تشــريعات رئيســية كقانــون االســتحواذ علــى األراضــي ،وقانــون لوكبــال لمكافحــة
الفســاد وقانــون الشــركات الجديــد .وعمــدت الحكومــة إلــى اتخــاذ قــرارات رئيســية حــول تأســيس مناطــق اســتثمار وإنتــاج باإلضافــة إلــى تحريــك المشــاريع
المتوقفــة والمتأخــرة وذلــك مــن خــال فتــح البــاب أمــام االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي مختلــف القطاعــات كاالتصــاالت والدفــاع ،وكذلــك الشــروع باتخــاذ
خطــوات ترمــي إلــى زيــادة الصــادرات وتخفيــض الــواردات.
وتجمــع األســواق علــى أن أي حكومــة جديــدة ســتأتي إلــى الســلطة بواليــة جديــدة فــي أعقــاب االنتخابــات العامــة المقبلــة (التــي ســتعقد فــي النصــف األول مــن
عــام  ،)2014ســوف تســاعد علــى التخفيــف مــن حالــة عــدم اليقيــن السياســي وتعيــد إحيــاء دورة االســتثمار ،وفــي حــال جــاءت الحكومــة الجديــدة إلــى الســلطة
بأغلبيــة واضحــة ،فــإن احتمــاالت هــذا الســيناريو ســتتزايد بشــكل كبيــر.
تبقــى االساســيات االقتصاديــة الكامنــة فــي الهنــد ســليمة وواعــدة كوجهــة رئيســية لالســتثمار ،وذلــك باعتبــار أســواقها المحليــة الكبيــرة فــي نمــو مســتمر،
ـاال كبيــرا للنمــو المســتقبلي
باإلضافــة إلــى تركيبتهــا الســكانية المتنوعــة ديموغرافيــا ،وحصــة الفــرد المنخفضــة مــن القاعــدة االقتصاديــة كل ذلــك يتــرك مجـ ً
ويضمــن تحقيــق عوائــد جيــدة للمســتثمرين علــى المــدى البعيــد.

إدارة الثروات والمحافظ االستثمارية
ترتكــز الشــركة فــي إدارتهــا للمحافــظ واألصــول علــى أســاس واضــح مــن العالقــة بيــن الشــركة والعميــل والقائمــة علــى تبــادل المعلومــات واآلراء .وحرصــا مــن
إدارة الشــركة علــى توفيــر خدمــات إدارة المحافــظ واألصــول وفقــا ألفضــل الممارســات المتبعــة فقــد قمنــا بتشــكيل فريــق مهنــي متخصــص لمســاعدة العمــاء
علــى تحديــد رغباتهــم االســتثمارية آخذيــن بعيــن االعتبــار توزيــع أصــول محفظــة العميــل بمــا يحقــق العائــد المتوقــع ضمــن حــدود درجــة المخاطــر المقبولــة،
بحيــث يتــم توزيــع اســتثمارات المحفظــة علــى فئــات مختلفــة مــن األصــول كاألســهم وأدوات الســوق النقــدي المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية
واالســتثمارات البديلــة .ويعمــل فريــق االســتثمار لدينــا علــى تحديــد احتياجــات العميــل وأغراضــه االســتثمارية ،كمــا يحــرص علــى تحديــث هــذه المعلومــات بصــورة
ـاء علــى االحتياجــات واألغــراض االســتثمارية المحــددة للعميــل .ويتــم تزويــد العمــاء بتقاريــر وتحليــات منتظمــة حــول أداء محافظهــم االســتثمارية.
منتظمــة .بنـ ً

أداء استثمارات محافظ العمالء المدارة من قبل الشركة
المحفظة  /السوق

رقم

عوائد
2013

مؤشر  FTSEالشرعي المركب
للسوق ذي الصلة

محفظة العمالء االستثمارية المدارة من قبل الشركة
1

المحفظــة االســتثمارية المــدارة مــن قبــل الشــركة فــي األســواق العالميــة
(وزن أكبــر لألســواق الناشــئة)

%12.07

%4.18-

استثمارات مساهمات االستثمار االختياري في مختلف األسواق
1

المملكة المتحدة

%13.2

%16.1

2

الصين

%0.5-

%5.9-

3

منطقة اآلسيان

%7.3-

%4.9-

4

السوق األمريكية

%30.2

%26,9

5

المملكة العربية السعودية (منذ أبريل )2013

%23.4

*%15.8

*  -بالنسبة للسوق السعودي تستند المقارنة إلى مؤشرات ستاندرد آند بورز الشرعية للمملكة العربية السعودية.
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تديــر شــركة حيــاة لالســتثمار عــدد محــدود مــن محافــظ العمــاء وهــي محافــظ مــدارة بتعليمــات الشــركة ومحافــظ أخــرى مــدارة بتعليمــات العميــل .وفــي
حــال تحســن المؤشــرات االقتصاديــة لالقتصــاد العالمــي وتحســن شــهية المســتثمرين نحــو المخاطــر فستســعى الشــركة إلــى اســتقطاب عــدد أكبــر مــن
عمــاء المحافــظ خــال العــام  .2014كمــا تســعى الشــركة إلــى تنويــع المنتجــات االســتثمارية التــي توفرهــا لعمالئهــا لتشــمل اســتثمارات الملكيــة الخاصــة
واالســتثمارات العقاريــة باإلضافــة إلــى األســهم المدرجــة فــي األســواق العالميــة.
وتحقيقــا لهــذا الهــدف ،فقــد حرصــت الشــركة علــى اقتنــاص فرصــة اســتثمارية عقاريــة متميــزة فــي الهنــد حيــث اســتثمرت الشــركة فــي أحــد المشــاريع العقاريــة
المتميــزة فــي الهنــد جنبـ ًـا إلــى جنــب مــع بعــض عمــاء الشــركة وذلــك خــال الربــع األخيــر مــن عــام  2013مــن خــال تطويــر شــراكة عقاريــة مــع أحــد مطــوري
ً
ســابقا مــع شــركة االســتثمارات العقاريــة الحكوميــة فــي ســنغافورة مــن أجــل تطويــر أحــد
العقــارات ذي الســمعة الطيبــة فــي الهنــد والــذي كان قــد ارتبــط
المشــاريع العقاريــة الهنــد .ويهــدف هــذا المشــروع إلــى تطويــر وبنــاء وبيــع مجمــع شــقق للســكن العائلــي ،ويتوافــق هــذا المشــروع مــع قواعــد االســتثمار
مجمــع ســكني يضــم  1756وحــدة ســكنية بإجمالــي مســاحة مطــورة تقــدر بـــ  1.5مليــون قــدم مربــع .وتقـ ّـدر
األجنبــي المباشــر فــي الهنــد ويشــمل بنــاء وتطويــر
ّ
التكلفــة اإلجماليــة للمشــروع بـــ  8.8مليــون دوالر أمريكــي وعلــى أن يتــم توجيــه االســتثمار مــن خــال جزيــرة موريشــيوس التــي تتمتــع بميــزة تنافســية مــن حيــث
العــبء الضريبــي والكفــاءة التشــغيلية.

خدمات الوساطة والتداول في األوراق المالية
تتميــز الشــركة بنظــام تــداول (وســاطة) مرتبــط بكبــرى المؤسســات الماليــة المتخصصــة ،وبمــا يحقــق قيمــة مضافــة للخدمــة كونــه يتيــح للمســتثمر الدخــول إلــى
كافــة األســواق العالميــة والتــداول فيهــا وفقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســامية .ويشــمل ذلــك قيــام الشــركة بعمليــات المراجعــة الشــرعية لكافــة األســواق التــي مــن
الممكــن التــداول فيهــا وذلــك بهــدف التأكــد مــن التوافــق الشــرعي لمكونــات محفظــة العميــل .وتشــمل هــذه األســواق أســواق األســهم فــي الــدول الناشــئة
والــدول المتقدمــة.

اﻟﺪول •
اﻻﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة •

• ﻛﻮرﻳﺎ
اﻟﻴﺎﺑﺎن •
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ •
اﻟﻔﻠﺒﻴﻦ •

اﻟﺼﻴﻦ •

ﺗﺮﻛﻴﺎ •

أوروﺑﺎ •
) ٩دول(

ﻛﻨﺪا •

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة •

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ •
• ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ •

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ •

حياة لالستثمار
التقرير السنوي
2013

25

التقرير
إدارة الشركة

(تتمة)

إدارة المخاطر
تولــي شــركة حيــاة لالســتثمار أهميــة كبيــرة إلدارة المخاطــر ،وذلــك انطالقــا مــن إدراكهــا بــأن عــدم دراســة المخاطــر المرتبطــة بــأي اســتثمار ،يجعــل مــن هــذا
االســتثمار عرضــة للتقلبــات والمخاطــر الغيــر متوقعــة ،ولهــذا قامــت الشــركة بتأســيس وحــدة إلدارة المخاطــر فــي الشــركة مطلــع العــام  2011تــم إســناد
مســئولياتها إلــى شــخص يتمتــع بالكفــاءة المهنيــة المطلوبــة حيــث أنــه حاصــل علــى شــهادة محلــل مالــي معتمــد  CFAوشــهادة مديــر مخاطــر ماليــة معتمــد
 FRMوتقــوم هــذه الوحــدة بتحديــد وتقييــم كافــة أنــواع المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة ومحفظتهــا االســتثمارية بهــدف التقليــل مــن الخســائر غيــر المتوقعــة
وتحقيــق مســتوى مقبــول للعائــد المــوزون بالمخاطــر وتقــوم إدارة المخاطــر بوضــع السياســات الداخليــة وإجــراءات العمــل الالزمــة للتعامــل مــع كافــة المخاطــر
التــي تواجههــا الشــركة وذلــك بصــورة مهنيــة .كمــا تهتــم وحــدة إدارة المخاطــر بــإدارة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا المحافــظ االســتثمارية لعمــاء الشــركة وكذلــك
أيــة مخاطــر ممكــن أن تتعــرض لهــا أصــول الشــركة وحقــوق مســاهميها.
تتبنــى شــركة حيــاة لالســتثمار منهجيــة متكاملــة ومهنيــة إلدارة المخاطــر وتشــمل هــذه المنهجيــة تقييــم وتحديــد مســتوى المخاطــر المقبولــة ومــن ثــم موائمتــه
مــع اســتراتيجية مصممــة وفقـ ًـا لذلــك .وتأخــذ لجنــة إدارة المخاطــر بعيــن االعتبــار المخاطــر المرتبطــة بــأي نــوع مــن أنــواع االســتثمار عنــد دراســة الفــرص المعروضــة
عليهــا والتأكــد مــن ان مســتوى مخاطــر الفرصــة االســتثمارية المســتهدفة يتناســب وحجــم المخاطــر المقبــول لــدى الشــركة .كذلــك تطويــر آليــات مراقبــة المخاطــر
بشــكل دوري والعمــل علــى اتخــاذ االجــراءات التقويميــة الالزمــة فــي حــال تعــرض الشــركة لمســتوى غيــر مقبــول مــن المخاطــر.
إن التوزيــع الجغرافــي لمحفظــة الشــركة االســتثمارية فــي فئــات مختلفــة مــن األصــول ،يعــرض الشــركة لمخاطــر مختلفــة ،وكوننــا شــركة اســتثمارية تســتثمر فــي
أســواق مختلفــة ،فــإن لــدى الشــركة إلمــام جيــد بمخاطــر الســوق ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر التشــغيل إضافــة إلــى المخاطــر األخــرى .لذلــك ،تتبنــى وحــدة إدارة
المخاطــر لــدى الشــركة معاييــر محــددة لمراقبــة أداء كافــة األســواق واألصــول التــي تســتثمر فيهــا الشــركة ،وتقــوم بإعــداد تقاريــر يوميــة وأســبوعية وشــهرية
وربــع ســنوية تســاعد مــدراء المحافــظ االســتثمارية علــى تحديــد المخاطــر والتعامــل معهــا بفاعليــة ،حيــث يغطــي التقريــر اليومــي علــى ســبيل المثــال  ،التغيــرات
الحاصلــة فــي قيمــة المحفظــة االســتثمارية وتحليــل أدائهــا فــي حيــن تغطــي التقاريــر األســبوعية تحليــل أداء المحفظــة بمقارنــة هــذا األداء مــع المؤشــر المقــارن.
أمــا التقاريــر الربــع ســنوية فتقــوم بتحليــل أداء المحفظــة ومقارنتهــا بالمؤشــر المقــارن علــى أســاس العائــد المــوزون بالمخاطــر.
إن مســتوى تعــرض الشــركة لمخاطــر االئتمــان محــدود جــدا وذلــك كــون أن عمليــات تســوية شــراء وبيــع األوراق الماليــة المدرجــة فــي األســواق الماليــة تتــم مــن
قبــل شــركات المقاصــة وبالتالــي فــإن عمليــات التســوية بعيــدة عــن مخاطــر االئتمــان ،فــي حيــن أن الصفقــات التــي تتــم بنظــام  OTCفهــي محــدودة جــدا وعــادة
مــا يتــم تســويتها فــورا دون تأخيــر .تحتفــظ الشــركة بــاألوراق الماليــة لــدى أميــن حفــظ هــذا ونحتفــظ بــاألوراق الماليــة لدينــا فــي عهــدة وصــي معــروف عالميــا
حيــث المخاطــر االئتمانيــة لديــه فــي حدهــا األدنــى دومـ ًـا .تنحصــر مخاطــر التمويــل لــدى الشــركة فــي عمليــات التمويــل التــي تقدمهــا الشــركة إلــى الشــركات
التابعــة أو الشــقيقة فقــط والتــي يتوفــر لشــركة حيــاة لالســتثمار إدارة كاملــة أو مشــتركة لعملياتهــا ،وذلــك بهــدف تخفيــض المخاطــر واالطمئنــان لمصــادر ســداد
التمويــل المقــدم .وتقــوم لجنــة االئتمــان بمراجعــة الوضــع االئتمانــي للشــركات المقترضــة وذلــك بعــد عرضهــا علــى وحــدة إدارة المخاطــر ،وذلــك بهــدف التأكــد
مــن ســامة الموقــف االئتمانــي للعميــل وقدرتــه علــى الســداد .أمــا علــى مســتوى العمليــات ،فــإن اســتخدام الشــركة ألنظمــة وحلــول تكنولوجيــة متقدمــة كان
لــه أكبــر األثــر فــي الســيطرة علــى مخاطــر العمليــات المتعلقــة باالســتثمارات التــي تقــوم بهــا الشــركة.
وبهــدف تحقيــق مســتوى فاعــل مــن الرقابــة الداخليــة ،تســتعين الشــركة بأحــد مكاتــب التدقيــق الخارجــي المرموقــة للقيــام بأعمــال التدقيــق والمراقبــة الداخليــة
فــي الشــركة  ،حيــث تغطــي أعمــال التدقيــق والمراجعــة الدوريــة كافــة العمليــات واألنشــطة التــي تزاولهــا الشــركة والمخاطــر المرتبطــة بهــا ،وهــذا مــا يشــكل آليــة
مســتمرة إلبــداء المالحظــات حــول مختلــف المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة إلــى جانــب مــدى تطبيقهــا لقواعــد الحوكمــة.
تقــوم الشــركة أيضــا بعمــل مراجعــة مســتمرة ألداء مشــاريع الشــركة وذلــك علــى أســاس ربــع ســنوي ،وذلــك بهــدف رصــد وتقييــم المخاطــر المختلفــة الممكنــة
التــي قــد تؤثــر علــى أداء هــذه االســتثمارات .حيــث يســتعرض تقريــر مخاطــر االســتثمار مســتوى االنجــاز الفعلــي لــكل مشــروع مقارنــة بنســبة اإلنجــاز المتوقعــة
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وفــق الجــدول الزمنــي المعــد لمراقبــة مراحــل التنفيــذ .وبنــاء عليــه ،يتــم تحديــث النمــاذج الماليــة الخاصــة بتقييــم كل مشــروع علــى حــدة وفــق المعطيــات الجديــدة
بهــدف تحليــل تبعاتهــا وتقييــم آثارهــا علــى معــدل العائــد الداخلــي للمشــروع ،آخذيــن بعيــن االعتبــار اآلثــار الســلبية المحتملــة ألي تغيــر يطــرأ علــى الجــدول الزمنــي
للمشــروع .كمــا تقــوم الشــركة بعمــل زيــارات ميدانيــة منتظمــة لمواقــع المشــاريع وااللتقــاء مــع المطوريــن والمقاوليــن للوقــوف علــى مراحــل التنفيــذ.

حوكمة الشركات
يؤمــن مجلــس اإلدارة فــي شــركة حيــاة لالســتثمار أن تطبيــق مبــادئ حوكمــة الشــركات يعــد أحــد أهــم العوامــل لنجــاح أي مؤسســة ماليــة .وانطالقــا مــن ذلــك،
تحــرص الشــركة علــى تطبيــق افضــل ممارســات الحوكمــة وذلــك حرصــا علــى خدمــة مصالــح جميــع األطــراف التــي تتعامــل مــع الشــركة .وتعمــل الشــركة حاليــا
علــى تطويــر مصفوفــة السياســات واإلجــراءات الداخليــة وذلــك تمهيــدا لتوفيــق أوضاعهــا بشــكل كامــل مــع متطلبــات حوكمــة الشــركات التــي أصدرتهــا هيئــة
أســواق المــال.
إن قيــام هيئــة أســواق المــال بإصــدار القــرار رقــم ( )25لســنة  2013والخــاص بقواعــد حوكمــة الشــركات الخاضعــة لرقابــة هيئــة أســواق المــال ،جــاء حرصــا مــن
هيئــة أســواق المــال علــى تحقيــق أفضــل معاييــر الشــفافية والعدالــة بمــا يحفــظ حقــوق المســاهمين وتعزيــز ثقــة المســتثمر وتحقيــق تــوازن المصالــح بيــن إدارة
الشــركات والمســاهمين واصحــاب المصالــح األخــرى .وتفــرض التعليمــات الجديــدة علــى جميــع الشــركات التقيــد بتنفيــذ هــذه التعليمــات فــي موعــد اقصــاه 31
ديســمبر  .2014حيــث ســيؤدي تطبيــق هــذه التعليمــات إلــى إحــداث تغييــرات هيكليــة وتشــغيلية هامــة منهــا تعييــن اعضــاء مســتقلين مؤهليــن مــن ذوي الخبرات،
وتشــكيل اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة كلجنــة التدقيــق والمراجعــة ،ولجنــة المكافــآت ،ولجنــة إدارة المخاطــر ،ولجنــة التوافــق وااللتــزام.
وعلــى الرغــم مــن أن شــركة حيــاة لالســتثمار تطبــق العديــد مــن متطلبــات الحوكمــة الــواردة فــي تعليمــات هيئــة أســواق المــال ،إال أننــا فــي شــركة حيــاة لالســتثمار
نؤكــد حرصنــا علــى االلتــزام بالتطبيــق الكامــل والدقيــق لجميــع متطلبــات الحوكمــة الجديــدة ،وقــد قامــت الشــركة فعليــا بتعييــن أحــد شــركات االستشــارات
المتخصصــة والرائــدة فــي هــذا المجــال لتحقيــق هــذه الغايــة .حيــث ســتعمل هــذه الشــركة علــى مســاعدة شــركة حيــاة لالســتثمار فــي تطبيــق جميــع متطلبــات
القــرار الخــاص بقواعــد الحوكمــة وتنفيــذ التغييــرات الهيكليــة والتشــغيلية الالزمــة للوصــول إلــى ذلــك.
فــي الوقــت الحاضــر ،يضــم مجلــس إدارة شــركة حيــاة خمســة مــدراء ،أغلبهــم « أي ثالثــة منهــم» مــدراء غيــر تنفيذييــن يمثلــون المســاهمين المؤسســين .علمـ ًـا
بــأن الطابــع المؤسســاتي لمســاهمي الشــركة يؤكــد علــى أن ممارســات الحوكمــة المطبقــة فــي هــذه المؤسســات مــن شــأنها أن تنعكــس أيضــا علــى الممارســة
المؤسســاتية داخــل شــركة حيــاة لالســتثمار .ويشــكل أعضــاء مجلــس اإلدارة الثالثــة غيــر التنفيذييــن لجنــة التدقيــق الداخلــي والتــي لهــا دور رئيســي وفعــال فــي
مراجعــة تقاريــر التدقيــق الداخلــي وتنفيــذ المقترحــات الــواردة بهــا .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن أعمــال التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة قــد تــم اســنادها ألحــد شــركات
التدقيــق المتخصصــة ذات الســمعة العالميــة فــي هــذا المجــال.
يتضمــن الهيــكل التنظيمــي للشــركة عــدة لجــان وهــي لجنــة إدارة المخاطــر ،لجنــة االئتمــان  ،ولجنــة إدارة األصــول ،ولجنــة المخصصــات وتجتمــع هــذه اللجــان
بصــورة دوريــة لمناقشــة اســتراتيجية العمــل ومراجعــة أداء الشــركة  .حيــث تركــز لجنــة إدارة المخاطــر علــى صياغــة السياســات وتخطيــط اســتراتيجية االســتثمار
ومتابعــة المســائل اإلســتراتيجية المتعلقــة باســتثمارات الشــركة  ،فــي حيــن تركــز لجنــة االئتمــان علــى إعــداد سياســات االئتمــان والنظــر فــي طلبــات التمويــل
المعروضــة علــى الشــركة والموافقــة عليهــا .فــي حيــن تقــوم لجنــة إدارة األصــول بمناقشــة أداء األســواق المختلفــة التــي تســتثمر فيهــا محفظــة األوراق الماليــة
علــى مســتوى مــدراء المحافــظ لــدى الشــركة وتحليــل مختلــف الســيناريوهات لتحســين أداء المحفظــة االســتثمارية وتقليــل مخاطرهــا.
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التقرير
إدارة الشركة

(تتمة)

النظرة االستشرافية للعام 2014
ســتركز اســتراتيجية الشــركة خــال العــام  2014علــى توزيــع وتنويــع اســتثماراتها علــى المســتوى الجغرافــي و مســتوى فئــات االصــول آخذيــن بعيــن االعتبــار
الحفــاظ علــى مســتويات ســيولة جيــدة فــي المحفظــة االســتثمارية .وتهــدف هــذه االســتراتيجية إلــى تحســين العائــد المــوزون بالمخاطــر .وبهــدف تحقيــق ذلــك،
ستســعى الشــركة إلــى التخــارج مــن بعــض المشــاريع العقاريــة الهامــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي الوقــت المناســب «علــى ســبيل المثــال بيــع فلــل
مشــروع حيــاة للفلــل الســكنية فــي جــدة وتأجيــر وحــدات مجمــع النخلــة الســكني فــي الريــاض» ،حيــث أن المشــروعين قــد دخــا المرحلــة النهائيــة مــن التنفيــذ.
وتــدرس الشــركة حاليــا الخيــارات المتاحــة للتخــارج والتــي نتوقــع أن تكــون لهــا نتائــج إيجابيــة علــى نتائــج اعمــال الشــركة.
وبمــا أن قــرار االســتثمار فــي فئــات اصــول كالعقــار والملكيــة الخاصــة يتطلــب عمــل دراســات جــدوى تفصيليــة وكافيــة ،يواصــل فريــق االســتثمار فــي الشــركة
البحــث عــن فــرص اســتثمارية متميــزة فــي أســواق عالميــة هامــة وذلــك بهــدف اقتنــاص الفــرص المتميــزة ذات العائــد الجيــد فــي ضــوء مســتوى المخاطــر
المقبــول لــدى الشــركة ،وهــذا مــا يتطلــب منــا بــذل وقــت وجهــد اضافــي لدراســة الفــرص االســتثمارية التــي قــد تعــرض علينــا فــي األســواق الناشــئة وذلــك كــي
يتــم هيكلــة االســتثمار بمــا يتناســب مــع التشــريعات والقوانيــن الســائدة فــي الــدول المســتهدفة ،وتَ عـ ُـد األســواق الناشــئة عمومــا بعوائــد أفضــل علــى المــدى
المتوســط ،الســيما علــى صعيــد مشــاريع التنميــة .مــن جهــة أخــرى ،فــإن األســواق المتقدمــة تتســم بمســتوى أعلــى مــن الشــفافية علــى الرغــم مــن أن العوائــد
فيهــا اقــل مــن نظيرتهــا فــي االســواق الناشــئة.
تهــدف اســتراتيجية الشــركة الخاصــة باالســتثمار فــي االســهم المدرجــة إلــى بنــاء محفظــة اســتثمارية موزعــة جغرافيــا وقطاعيــا فــي اســواق عالميــة مختلفــة
تتمتــع بمســتويات ســعرية معقولــة وذلــك بهــدف تحقيــق عائــد جيــد مــوزون بالمخاطــر عنــد مقارنتــه بــأداء المؤشــر المقــارن .مازلنــا نعتقــد بــأن أســواق االســهم
فــي الــدول الناشــئة جاذبــة لالســتثمار علــى المــدى الطويــل وذلــك رغمـ ًـا عــن المشــاكل التــي تواجههــا هــذه الــدول فــي المــدر القصيــر.
وبهــدف تحقيــق أفضــل العوائــد ،يواصــل فريــق االســتثمار لــدى الشــركة علــى نحــو مســتمر ،فــي مراقبــة االساســيات االقتصاديــة لكافــة االســواق بهــدف إعــادة
هيكلــة مكونــات المحفظــة االســتثمارية وبأســلوب منضبــط وحصيــف يأخــذ بعيــن االعتبــار الفــرص المالئمــة للشــراء أو البيــع فــي مختلــف األســواق.
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تقرير مراقب الحسابات المستقل

السادة  /المساهمين المحترمين
شركة حياة لإلستثمار ش.م.ك( .مقفلة)
دولة الكويت

التقرير على البيانات المالية المجمعة
لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة لشــركة حيــاة لإلســتثمار ش.م.ك( .مقفلة) (“الشــركة”) ،وشــركاتها التابعة (يشــار إليهم معــا “المجموعة”)
والتــي تتضمــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي  31ديســمبر  2013والبيانــات المجمعــة لألربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر والتغيــرات فــي حقــوق
الملكيــة والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ ،وإيضاحــات تتضمــن ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة والمعلومــات التوضيحيــة األخــرى.

مسئولية اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن اإلدارة مســئولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل لتلــك البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة كمــا هــي مطبقــة بدولــة الكويــت
ومســئولة عــن نظــام الرقابــة الداخلــي الــذي تــراه اإلدارة ضروريـ ًـا إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة ،ســواء كانــت نتيجــة للغــش أو الخطــأ.

مسئولية مراقب الحسابات
إن مســئوليتنا هــي إبــداء الــرأي علــى تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة بنــاء علــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا .لقــد قمنــا بالتدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة
للتدقيــق .وتتطلــب منــا تلــك المعاييــر االلتــزام بمتطلبــات أخالقيــة وأن نقــوم بتخطيــط وأداء التدقيــق للحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت البيانــات الماليــة
المجمعــة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة.
تتضمــن أعمــال التدقيــق القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة تدقيــق حــول المبالــغ واإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة المجمعــة .إن اإلجــراءات المختــارة
تعتمــد علــى تقديرنــا ،بمــا فيــه تقديــر مخاطــر وجــود أخطــاء فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ،ســواء كانــت نتيجــة للغــش أو الخطــأ .عنــد القيــام بتقديــر تلــك
المخاطــر ،نأخــذ فــي االعتبــار الرقابــة الداخليــة الخاصــة باإلعــداد والعــرض العــادل للبيانــات الماليــة المجمعــة للمنشــأة ،وذلــك مــن أجــل تصميــم إجــراءات التدقيــق
المناســبة للظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء الــرأي علــى مــدى كفــاءة الرقابــة الداخليــة للمنشــأة .يتضمــن التدقيــق أيضــا تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية
المســتخدمة ،ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية التــي أجريــت بمعرفــة اإلدارة ،باإلضافــة إلــى تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة.
إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا.

الرأي
برأينــا ،إن البيانــات الماليــة المجمعــة تعبــر بصــورة عادلــة ،فــي كافــة النواحــي الماديــة ،عــن المركــز المالــي المجمــع للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر  ،2013وعــن
أدائهــا المالــي المجمــع وتدفقاتهــا النقديــة المجمعــة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة كمــا هــي مطبقــة بدولــة الكويــت.

32

حياة لالستثمار
التقرير السنوي
2013

التقرير على المتطلبات النظامية والقانونية األخرى
كذلــك أننــا حصلنــا علــى المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق وأن البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن المعلومــات التــي نــص عليهــا
قانــون الشــركات رقــم  25لســنة  ،2012وتعديالتــه وعقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة .برأينــا ،أن الشــركة تمســك ســجالت محاســبية منتظمــة ،وأن
الجــرد قــد أجــري وفقــا لألصــول المرعيــة ،وأن المعلومــات المحاســبية الــواردة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة متفقــة مــع مــا هــو وارد فــي الدفاتــر .لــم يــرد لعلمنــا
أيــة مخالفــات خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2013ألحــكام قانــون الشــركات رقــم  25لســنة  ،2012وتعديالتــه أو عقــد التأســيس والنظــام األساســي
للشــركة علــى وجــه يؤثــر ماديــا فــي نشــاط المجموعــة أو فــي مركزهــا المالــي المجمــع.
كذلــك نبيــن أنــه خــال أعمــال التدقيــق لــم يــرد لعلمنــا أيــة مخالفــات ماديــة للقانــون رقــم  32لســنة  1968وتعديالتــه فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي
وتنظيــم المهنــة المصرفيــة والتعليمــات المتعلقــة بهــا خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2013

صافي عبدالعزيز المطوع
مراقب حسابات – ترخيص رقم  138فئة “أ”
من كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه
عضو في كي بي إم جي العالمية

الكويت في  1يونيو 2014

حياة لالستثمار
التقرير السنوي
2013

33

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

للفترة من  01/01/2013إلى 31/12/2013
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الحمد لله وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى مساهمي :شركة حياة لالستثمار.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
ً
وفقا للعقد الموقع بيننا فإننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة نقدم التقرير التالي:
إننــا فــي هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للشــركة قــد راقبنــا ودققنــا العقــود المتعلقــة بالمعامــات واألنشــطة التــي طرحتهــا الشــركة خــال الفتــرة مــن
 2013/01/01إلــى  2013/12/31ولقــد قمنــا بالمراقبــة والمراجعــة الواجبــة إلبــداء الــرأي عمــا إذا كانــت الشــركة قــد التزمــت بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية،
وكذلــك بالفتــاوي والقــرارات والمبــادئ واإلرشــادات المحــددة التــي تــم إصدارهــا مــن قبلنــا ،أمــا مســئولياتنا تنحصــر فــي إبــداء رأي مســتقل فــي مــدى التــزام
ـاء علــى تدقيقنــا.
الشــركة بذلــك بنـ ً
لقــد قمنــا بالمراقبــة بالكيفيــة المناســبة والمراجعــة التــي اشــتملت علــى فحــص العقــود واإلجــراءات المتبعــة فــي الشــركة علــى أســاس اختبــار كل نــوع مــن
أنــواع العمليــات ،كمــا حصلنــا علــى جميــع المعلومــات والتفســيرات الضروريــة إلصــدار الــرأي فــي مــدى تماشــي أعمــال الشــركة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.
فــي رأينــا أن العقــود والوثائــق والعمليــات التــي أبرمتهــا الشــركة خــال الفتــرة مــن  2013/01/01إلــى  ،2013/12/31والتــي اطلعنــا عليهــا ،قــد تمــت وفقـ ًـا ألحكام
ومبــادئ الشــريعة اإلســامية ،ونحيطكــم علمـ ًـا بــأن الشــركة ال تقــوم بإخــراج الــزكاة نيابـ ًـة عن المســاهمين.
هذا ونسأل الله العلي القدير أن يوفق القائمين على الشركة لخدمة ديننا الحنيف ووطننا العزيز وأن يحقق للجميع الرشاد والسداد ،والله ولي التوفيق.

أ.د/عبدالعزيز القصار
رئيس هيئة الرقابة الشرعية

د/عيسى زكي عيسى
عضو هيئة الرقابة الشرعية

د/على إبراهيم الراشد
عضو هيئة الرقابة الشرعية

حياة لالستثمار
التقرير السنوي
2013

35

بيان المركز المالي المجمع

كما في  31ديسمبر 2013

2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

699,746

2,248,269

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

4

846,884

8,548,215

مدينو تمويل إسالمي

5

5,307,612

4,993,213

عقارات استثمارية

6

7,914,851

7,466,818

استثمار في شركة تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

7

62,990,846

14,636,935

موجودات أخرى

8

6,542,200

168,379

84,302,139

38,061,829

17,080,223

17,004,019

مطلوبات أخرى

2,157,948

712,421

إجمالى المطلوبات

19,238,171

17,716,440

االيضاح
الموجودات
النقد واألرصدة لدى البنوك

إجمالي الموجودات
المطلوبات

9

دائنو تمويل إسالمي

حقوق الملكية
رأس المال

10

15,000,000

15,000,000

احتياطي إجباري

10

5,455,105

743,921

احتياطي اختياري

10

5,455,105

743,921

107,726

54,429

أرباح مرحلة

39,046,032

3,803,118

إجمالي حقوق الملكية

65,063,968

20,345,389

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

84,302,139

38,061,829

احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

ً
جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة تشكل
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د .نبيل أحمد المناعي

يعقوب يوسف المزيني

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

إيضاح

2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

إيرادات التشغيل

12

518,058

1,505,330

78,961

132,901

48,312,127

5,324,691

إيرادات أخرى

9,194

3,956

إجمالي إيرادات التشغيل

48,918,340

6,966,878

صافي إيرادات االستثمار
إيرادات أتعاب وعموالت
حصة من أرباح شركة تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

7

مصاريف التشغيل وأعباء أخرى
تكاليف موظفين

()835,265

()712,973

االستهالك واإلطفاء

()24,647

()42,420

تكاليف التمويل

()678,342

()624,993

()265,073

()258,928

إجمالي مصاريف التشغيل واألعباء األخرى

()1,803,327

()1,639,314

الربح التشغيلي قبل مخصص انخفاض القيمة

47,115,013

5,327,564

()3,176

()39,071

الربح قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة

47,111,837

5,288,493

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

()50,000

()25,000

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

()424,007

()43,794

الزكاة

()472,548

()54,435

صافي ربح السنة

46,165,282

5,165,264

مصاريف أخرى

مخصص انخفاض القيمة

13

5

الدخل الشاملة األخرى:

البنود التي يعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها الحقا إلى األرباح أو الخسائر:
فروق ترجمة العمالت األجنبية

53,297

139,742

الدخل الشامل اآلخر للسنة

53,297

139,742

إجمالي الدخل الشامل للسنة

46,218,579

5,305,006

307.77

34.44

ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)

14

ً
جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة تشكل
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بيان التغير في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

الرصيد في  1يناير 2012

رأس
المال

احتياطي
إجباري

احتياطي
اختياري

احتياطي
ترجمة
عمالت أجنبية

أرباح
مرحلة

االجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

15,000,000

253,128

253,128

()85,313

()380,560

15,040,383

الدخل الشامل للسنة
-

الربح

-

-

-

5,165,264

5,165,264

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي يعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها
الحقا إلى األرباح أو الخسائر:
فروق ترجمة عملة أجنبية

-

-

-

139,742

-

139,742

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

139,742

-

139,742

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

139,742

5,165,264

5,305,006

المحول إلى االحتياطيات

-

490,793

490,793

-

()981,586

-

الرصيد في  31ديسمبر 2012

15,000,000

743,921

743,921

54,429

3,803,118

20,345,389

الرصيد في  1يناير 2013

15,000,000

743,921

743,921

54,429

3,803,118

20,345,389

الدخل الشامل للسنة
-

الربح

-

-

-

46,165,282

46,165,282

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي يعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها
الحقا إلى األرباح أو الخسائر:
فروق ترجمة عملة أجنبية

-

-

-

53,297

-

53,297

إجمالي الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

53,297

-

53,297

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

53,297

46,165,282

46,218,579

المعامالت مع
مساهمي الشركة :التوزيعات
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح )10

-

-

-

-

()1,500,000

()1,500,000

إجمالي المعامالت مع مساهمي الشركة

-

-

-

-

()1,500,000

()1,500,000

المحول إلى االحتياطيات

-

4,711,184

4,711,184

-

()9,422,368

-

الرصيد في  31ديسمبر 2013

15,000,000

5,455,105

5,455,105

107,726

39,046,032

65,063,968

ً
جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة تشكل
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بيان التدفقات النقدية المجمع

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

إيضاح

2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
46,165,282

الربح

5,165,264

تسويات:
االستهالك واإلطفاء

24,647

42,420

()60,954

()790,142
()5,324,691
()199,554

678,342

624,993

3,176

39,071

أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

12

حصة في ربح استثمار في شركة تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

7

()48,312,127

إيرادات توزيعات أرباح

12

()104,692

مخصص عام على مدينو تمويل إسالمي

5

تكاليف تمويل
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

86,035

69,040

مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

424,007

43,794

مخصص الزكاة

472,548

54,435

()623,736

()275,370

التغير في:
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

7,762,285

2,030,612

موجودات أخرى

()6,398,468

()59,550

مطلوبات أخرى

462,936

182,245

1,203,017

1,877,937

نهاية خدمة موظفين مدفوعة

-

()1,458

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

1,203,017

1,876,479

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
مدينو تمويل إسالمي

5

()393,221

سداد مدينو تمويل إسالمي

5

75,646

-

إضافات إلى عقار استثماري

6

()436,520

()420,945

()3,907,102

توزيعات أرباح مستلمة

104,692

200,575

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()649,403

()4,127,472

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي دائنو تمويل إسالمي

-

3,590,057

تكاليف تمويل مدفوعة

()602,137

()642,751

توزيعات أرباح مدفوعة

10

()1,500,000

-

صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة التمويلية

()2,102,137

2,947,306

صافي (النقص) /الزيادة في النقد واألرصدة لدى البنوك

()1,548,523

696,313

النقد واألرصدة لدى البنوك في  1يناير

2,248,269

1,551,956

النقد واألرصدة لدى البنوك في  31ديسمبر

699,746

2,248,269

ً
جزءا من هذه البيانات المالية المجمعة.
إن اإليضاحات المرفقة تشكل
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
 -١تأسيس الشركة ونشاطها

شــركة حيــاة لإلســتثمار ش.م.ك (مقفلــة) («الشــركة») هــي شــركة مســاهمة كويتيــة مقفلــة تأسســت فــي دولــة الكويــت فــي  21ديســمبر  .2008وتــم تســجيلها
كشــركة اســتثمارية لــدى بنــك الكويــت المركــزي فــي  17فبرايــر  ،2009وتعمــل تحــت رقابــة هيئــة أســواق المــال وفقــا لالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  7لســنة
 2010المتعلــق بإنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط األوراق الماليــة والتعديــات الالحقــة لــه.
تم تسجيل الشركة في السجل التجاري في  30ديسمبر  2008تحت رقم .330034
يقع المقر الرئيسي للشركة في الكويت وعنوانها المسجل هو برج الجون الدور  ،12 - 11شارع فهد السالم ،دولة الكويت.
تقــوم الشــركة بصــورة رئيســية بممارســة األنشــطة االســتثمارية وتقــوم بعملياتهــا وفقـ ًـا لعقــد التأســيس ونظامهــا األساســي وبمــا يتفــق مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية الســمحة .إن األغــراض التــى تأسســت مــن أجلهــا الشــركة هــى:
·االســتثمار فــى القطاعــات التجاريــة والعقاريــة والصناعيــة والزراعيــة والخدميــة ،وذلــك مــن خــال المســاهمة فــي تأســيس الشــركات أو شــراء أســهم
وصكــوك هــذه الشــركات.
·إدارة أمــوال الشــركات والمؤسســات والهيئــات العامــة والخاصــة واألفــراد واســتثمار هــذه األمــوال فــي مختلــف القطاعــات االقتصاديــة بمــا فيهــا إدارة
المحافــظ الماليــة والعقاريــة.
·تقديــم وإعــداد الدراســات واالستشــارات الفنيــة واالقتصاديــة والتقييميــة ،ودراســة المشــاريع المتعلقــة باالســتثمار واعــداد الدراســات وتأســيس
الشــركات لحســاب الغيــر.
·الوساطة فى معامالت متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
·القيــام باألعمــال الخاصــة بوظائــف مديــر االصــدار لألســهم والصكــوك التــى تصدرهــا الشــركات والهيئــات والجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ،والقيــام
بأعمــال أمنــاء االســتثمار بمــا فــي ذلــك إدارة االصــدارات وإدارة عمليــات االكتتــاب فيهــا ،وتلقــي وتغطيــة االكتتــاب.
·التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
·منــح التمويــل للغيــر مــع مراعــاة أصــول الســامة الماليــة فــي منــح التمويــل ،ومــع المحافظــة علــى اســتمرارية الســامة للمركــز المالــي للشــركة طبقـ ًـا
للشــروط والقواعــد والحــدود التــى يضعهــا بنــك الكويــت المركــزي ووفقـ ًـا ألحــكام الشــريعة االســامية.
·التعامل والمتاجرة في سوق القطع األجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل دولة الكويت وخارجها لحساب الشركة.
·مزاولــة جميــع األعمــال المتعلقــة بتــداول وحفــظ األوراق الماليــة ،بمــا فــي ذلــك بيــع وشــراء األوراق الماليــة والصكــوك وأســهم وصكــوك الشــركات
والهيئــات الحكوميــة والمحليــة والدوليــة ،فــى الداخــل والخــارج.
·القيــام بكافــة الخدمــات التــى تســاعد علــى تطويــر وتدعيــم قــدرة الســوق المالــي والنقــدي فــى دولــة الكويــت وتلبيــة حاجاتــه ،وذلــك فــى حــدود القانــون
وتعليمــات وقــرارات بنــك الكويــت المركــزي ذات العالقــة.
·تملــك حقــوق الملكيــة الصناعيــة وبــراءات االختــراع والعالمــات التجاريــة والصناعيــة والرســومات التجاريــة وحقــوق الملكيــة األدبيــة والفكريــة المتعلقــة
بالبرامــج واســتغاللها وتأجيرهــا.
ً
طبقا للقوانين والقرارات ذات الصلة.
·إدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية األموال فى العمليات التجارية لحسابها ولحساب الغير
·استثمار أموالها في مختلف أوجه االستثمار التى يقرها بنك الكويت المركزي ،وبصفة رئيسية التمويل اإلسالمي.
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·إنشــاء صناديــق االســتثمار لحســابها ولحســاب الغيــر وطــرح وحداتهــا لالكتتــاب والقيــام بوظيفــة أميــن االســتثمار أو مديــر االســتثمار للصناديــق
ً
طبقــا للقوانيــن والقــرارات الســارية فــي هــذا الخصــوص.
االســتثمارية فــي الداخــل والخــارج
·مزاولة أي نشاط آخر يهدف لتنمية ودعم السوق المالي والنقدي في دولة الكويت.
تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة شــركة حيــاة لالســتثمار ش.م.ك( .مقفلــة) وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــم بـــ «المجموعــة» وبصفــة فرديــة بـ»شــركات
المجموعــة») وحصــة المجموعــة فــي الشــركة التــي تخضــع لســيطرة مشــتركة.
فيما يلي تفاصيل شركات المجموعة والشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة كما في  31ديسمبر :2013
اسم الشركة

بلد التأسيس

حصة الملكية
2013

النشاط الرئيسي

2012

شركة تخضع لسيطرة مشتركة
شركة حياة لالستثمار العقاري ذ.م.م.

السعودية

%50

%50

العقارات

الشركات التابعة
شركة حياة لإلنشاءات

لبنان

%100

%100

أعمال إنشائية

إموبيليار بيريتوس إس إيه

بنما

%100

%100

العقارات

تــم الموافقــة علــى إصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2013مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي  9فبرايــر .2014
ولمســاهمي الشــركة الحــق فــي تعديــل هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة.

 -٢أسس االعداد
أ) األساس المحاسبي
تــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعدلــة لالســتخدام مــن قبــل حكومــة دولــة الكويــت لمؤسســات الخدمــات الماليــة
التــي تخضــع لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي وهيئــة أســواق المــال .وتتطلــب تلــك القواعــد تطبيــق كافــة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة باســتثناء متطلبــات
معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39حــول المخصــص المجمــع لالنخفــاض فــي القيمــة والتــي تحــل محلهــا متطلبــات بنــك الكويــت المركــزي حــول الحــد األدنــى
للمخصــص العــام.
إن مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة الخــاص بالتســهيالت االئتمانيــة يتفــق فــي كافــة النواحــي الجوهريــة مــع متطلبــات بنــك الكويــت المركــزي والمعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة حــول المخصــص المحــدد .إضافــة إلــى ذلــك ،ووفقـ ًـا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي ،يتــم احتســاب الحــد األدنــى للمخصــص العــام
بنســبة  % 1للتســهيالت النقديــة و %0.5للتســهيالت غيــر النقديــة ،بالصافــي بعــد اســتبعاد بعــض فئــات الضمــان ،والتــي ينطبــق عليهــا تعليمــات بنــك الكويت
المركــزي وال تخضــع لمخصــص محــدد (ايضــاح ( 3ي)).
إضافــة إلــى ذلــك ،تلتــزم الشــركة باألحــكام ذات الصلــة مــن قانــون الشــركات رقــم  25لســنة  2012وتعديالتــه والقــرار والــوزاري رقــم  18لســنة  1990وعقــد
التأســيس والنظــام األساســي للشــركة.
بتاريــخ  29نوفمبــر  ،2012صــدر قانــون الشــركات بالمرســوم بقانــون رقــم  25لســنة «( 2012القانــون») والحقــا تــم تعديلــه بموجــب القانــون رقــم  97لســنة
 2013بتاريــخ  27مــارس «( 2013المرســوم») .ويســرى القانــون اعتبــارا مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة الرســمية بالكويــت .وقــد أصــدرت وزارة التجــارة والصناعــة
الالئحــة التنفيذيــة رقــم  2013/425فــي  29ســبتمبر  2013ونشــرت فــي الجريــدة الرســمية بالكويــت فــي  6أكتوبــر  .2013ووفقــا للمــادة  3مــن القــرار ،فــإن
الشــركات لديهــا ســنة واحــدة مــن تاريــخ نشــر الالئحــة التنفيذيــة لاللتــزام بالقانــون المعــدل الجديــد .فــي رأي إدارة الشــركة أن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون ليــس لــه
أي تأثيــر مــادي علــى نشــاط الشــركة أو مركزهــا المالــي المجمــع.
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ب) أسس القياس

تــم إعــداد تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة باســتثناء البنــود الماديــة التاليــة الــواردة فــي بيــان المركــز المالــي المجمــع والتــي يتــم
قياســها بالقيمــة العادلــة:
·االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛
·العقار االستثماري قيد اإلنشاء.

ج) عملة التعامل والعرض
تعــرض البيانــات الماليــة المجمعــة بالدينــار الكويتــي وهــي عملــة التعامــل للشــركة .وتقــرب كافــة المعلومــات الماليــة المعروضــة بالدينــار الكويتــي إلــى أقــرب
دينــار كويتــي.

د) التغيرات في السياسات المحاسبية
قامــت المجموعــة بتطبيــق المعاييــر والتعديــات الجديــدة علــى المعاييــر التاليــة ،بمــا فــي ذلــك أي تعديــات الحقــة علــى المعاييــر األخــرى ،مــع تاريــخ التطبيــق
األولــي اعتبــارا مــن  1ينايــر .2013

·اإلفصاحات -المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية )7
·المعيار الدولي للتقارير المالية  10البيانات المالية المجمعة ()2011
·المعيار الدولي للتقارير المالية  11الترتيبات المشتركة
·المعيار الدولي للتقارير المالية  12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى
·المعيار الدولي للتقارير المالية  13قياس القيمة العادلة
·عرض بنود الدخل الشامل اآلخر (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1
·نبين أدناه طبيعة وآثار التغييرات.
المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية
تتطلــب هــذه التعديــات مــن المنشــأة االفصــاح عــن المعلومــات حــول الحــق فــي القيــام بعمليــة التقــاص والترتيبــات ذات الصلــة .إن هــذه االفصاحــات تــزود
المســتخدمين بالمعلومــات الهامــة عنــد تقييــم تأثيــر إجــراء المقاصــة بيــن االتفاقيــات علــى المركــز المالــي لمنشــأة .إن االفصاحــات الجديــدة مطلوبــة لجميــع
األدوات الماليــة المعتــرف بهــا والتــي يتــم اجــراء التقــاص لهــا وفقـ ًـا لمعيــار المحاســبة الدولــي  – 32األدوات الماليــة :العــرض .كمــا يتــم تطبيــق االفصاحــات
علــى األدوات الماليــة المعتــرف بهــا التــي تخضــع التفاقيــة إجــراء مقاصــة رئيســية نافــذة أو اتفاقيــة مماثلــة ،بغــض النظــر عــن مــا إذا كان يتــم اجــراء التقــاص
وفقـ ًـا لمعيــار المحاســبة الدولــي  32أم ال .إن تطبيــق المعيــار ليــس لــه أي تأثيــر هــام علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة.

المعيار الدولي للتقارير المالية  – 10البيانات المالية المجمعة
وبنــاء عليــه يجــب تجميــع بيانــات الشــركة
يحــدد المعيــار الجديــد مبــادئ الســيطرة ،ويوضــح كيفيــة تحديــد ســيطرة المســتثمر علــى شــركة مســتثمر بهــا،
ً
المســتثمر بهــا ،كمــا يبيــن مبــادئ إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة .يقــدم المعيــار نمــوذج تجميــع فــردي يحــدد الســيطرة كأســاس لتجميــع كافــة أنــواع
الشــركات ،حيــث تســتند الســيطرة حــول مــا إذا كان المســتثمر لــه القــدرة علــى الســيطرة الشــركة المســتثمر بهــا ،أو التعــرض أو لديــه الحقــوق لعوائــد متغيــرة
مــن مشــاركته فــي الشــركة المســتثمر بهــا والقــدرة علــى اســتخدام قدرتــه علــى الشــركة المســتثمر بهــا للتأثيــر علــى مقــدار العوائــد .إن تطبيــق المعيــار ليــس
لــه أي تأثيــر هــام علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة.
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وفقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  ،11فــإن هيــكل الترتيبــات المشــتركة ،وإن كان ال يــزال يمثــل أحــد االعتبــارات الهامــة ،إال أنــه لــم يعــد العامــل الرئيســي
فــي تحديــد نــوع الترتيبــات المشــتركة ،وبالتالــي المحاســبة الالحقة.
·حصــة المجموعــة فــي عمليــة مشــتركة ،وهــي الترتيبــات التــي يكــون فيهــا لألطــراف حقوقا فــي الموجودات وعليهــم االلتزامات نظيــر المطلوبات،
ســيتم المحاســبة عنهــا علــى أســاس حصــة المجموعــة في تلــك الموجــودات والمطلوبات.
·حصــة المجموعــة فــي مشــروع مشــترك ،وهــي الترتيبــات التــي يكــون فيهــا األطــراف حقوقــا فــي صافــي الموجــودات ،ســيتم المحاســبة عنهــا
وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية.
إن تطبيق المعيار ليس له أي تأثير هام على البيانات المالية المجمعة للمجموعة.

اإلفصاح عن حصص في منشآت أخرى
نتيجة للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،12قامت المجموعة بالتوسع في اإلفصاح عن االستثمار المحاسب عنه وفقا لحقوق الملكية (إيضاح .)7
المعيار الدولي للتقارير المالية  – 13قياس القيمة العادلة
يحــدد المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  13إطــار فــردي لقيــاس القيمــة العادلــة والقيــام باإلفصــاح عــن قياســات القيمــة العادلــة عندمــا تتطلــب أو تســمح
المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة األخــرى بقياســات القيمــة العادلــة .يوحــد المعيــار تعريــف القيمــة العادلــة بأنهــا الســعر الــذي يمكــن اســتالمه لبيــع أصــل مــا
أو دفعــه لتحويــل التــزام مــا فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق بتاريــخ القيــاس .كمــا أن المعيــار يحــل محــل ويوســع نطــاق متطلبــات اإلفصــاح
ـاء عليــه ،قامــت
عــن قياســات القيمــة العادلــة الــواردة فــي المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة األخــرى بمــا فــي ذلــك المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  .7وبنـ ً
المجموعــة بــإدراج إفصاحــات إضافيــة فــي هــذا الشــأن (إيضــاح .)16

عرض بنود الدخل الشامل اآلخر
نتيجــة للتعديــات التــي طــرأت علــى معيــار المحاســبة الدولــي  ،1قامــت الشــركة بتغييــر عــرض بنــود الدخــل الشــامل اآلخــر فــي بيــان الدخــل الشــامل المجمــع
بحيــث يتــم عــرض البنــود التــي يمكــن إعــادة تصنيفهــا إلــى األربــاح أو الخســائر بشــكل منفصــل عــن البنــود التــي ال يمكــن إعــادة تصنيفهــا كمــا قــام بتغييــر
عنــوان «بيــان الدخــل الشــامل» إلــى «بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر».
إن تطبيق التعديل على معيار المحاسبة الدولي  1ليس له أي تأثير على الموجودات والمطلوبات والدخل الشامل المعترف بها للمجموعة.

ه) استخدام التقديرات واألحكام
عنــد إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة تقــوم اإلدارة باتخــاذ أحــكام وتقديــرات وافتراضــات ،والتــي قــد تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة
والمبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات .وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديــرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الضمنية بصفة مستمرة .ويتم إدراج التغيرات في التقديرات المحاسبية بأثر مستقبلي.

( )iاألحكام
إن المعلومــات حــول األحــكام والتقديــرات المســتخدمة عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية التــي لهــا أبلــغ األثــر علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة
المجمعــة مبينــة فــي اإليضاحــات التاليــة:
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يتعيــن علــى اإلدارة أن تقــرر عنــد شــراء األدوات الماليــة مــا إذا كان يتــم تصنيفهــا كاســتثمارات متاحــة للبيــع أو محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق أو
اســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر أو قــروض وذمــم مدينــة .وعنــد اتخــاذ األحــكام تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار الغــرض األساســي
مــن اقتنــاء تلــك األداة وكيــف تنــوي إدارتهــا ومراقبــة أدائهــا.

تصنيف العقارات
إن تحديــد تصنيــف العقــار يعتمــد علــى الظــروف الخاصــة ونيــة اإلدارة .إن العقــار الــذي يتــم االحتفــاظ بــه إلعــادة البيــع فــي إطــار األعمــال االعتياديــة أو
الــذي يكــون فــي مرحلــة التطويــر لغــرض البيــع يتــم تصنيفــه كمخــزون .أن العقــار المحتفــظ بــه بغــرض اكتســاب إيــرادات إيجاريــة أو ترقبــا الرتفــاع قيمتــه
الرأســمالية أو كالهمــا يتــم تصنيفــه كعقــار اســتثماري .إن العقــار المحتفــظ الســتخدامه فــي إنتــاج أو توريــد البضائــع أو الخدمــات أو ألغــراض إداريــة يتــم
تصنيفــه كممتلــكات ومعــدات.

( )iiاالفتراضات وعدم التأكد من التقديرات
إن المعلومــات حــول االفتراضــات وعــدم التأكــد مــن التقديــرات والتــي لهــا مخاطــر كبيــرة بمــا يــؤدي إلــى تعديــل جوهــري فــي الســنة التــي تنتهــي فــي 31
ديســمبر  2014مدرجــة فــي اإليضاحــات التاليــة:
إيضاح  5و  - 6اختبار االنخفاض في القيمة :االفتراضات األساسية للمبالغ القابلة لالسترداد ،بما في ذلك المبالغ القابلة لالسترداد؛
إثبات وقياس المخصصات :االفتراضات األساسية حول احتمال وحجم تدفق الموارد الخارجة.

قياس القيمة العادلة
يوجد عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات للمجموعة يتطلب قياس القيمة العادلة ،لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
لــدى المجموعــة إطــار عمــل للرقابــة مطبــق فيمــا يتعلــق بقيــاس القيمــة العادلــة .وذلــك يشــمل فريــق اســتثمار يتولــى المســؤولية الشــاملة عــن اإلشــراف
علــى جميــع القياســات القيمــة العادلــة الهامــة.
عنــد قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام معيــن ،تســتخدم المجموعــة قــدر اإلمــكان بيانــات الســوق التــي يمكــن قياســها .يتــم تصنيــف القيمــة العادلــة
إلــى مســتويات مختلفــة فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة علــى أســاس المدخــات المســتخدمة فــي أســاليب التقييــم علــى النحــو التالــي:
·المستوى األول :األسعار المعلنة (غير معدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المطابقة.
·المســتوى الثانــي :مدخــات تختلــف عــن األســعار المعلنــة ضمــن المســتوى األول التــي يمكــن قياســها للموجــودات والمطلوبــات إمــا بطريقــة
مباشــرة (مثــال :األســعار) أو بطريقــة غيــر مباشــرة (مثــال :مشــتقة مــن األســعار).
·المستوى الثالث :مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات األسواق التي يمكن قياسها (مدخالت غير قابلة للقياس).
فــي حــال أمكــن تصنيــف المدخــات المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام معيــن فــي مســتويات مختلفــة فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة
العادلــة ،عندئــذ يتــم تصنيــف قيــاس القيمــة العادلــة ككل فــي نفــس مســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة وفقــا ألدنــى مســتوى للمدخــات التــي
تكــون ذات أهميــة بالنســبة للقيــاس ككل.
تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية الفترة المحاسبية التي يحدث خاللها التغيير.
إن إيضــاح  6للعقــارات االســتثمارية وإيضــاح  16لــأدوات الماليــة – القيمــة العادلــة ،يتضمــن مزيــد مــن المعلومــات حــول االفتراضــات فــي قيــاس القيمــة
العادلــة :
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 -٣السياسات المحاسبية الهامة

باســتثناء التغيــرات المبينــة فــي إيضــاح ( 2د) ،قامــت المجموعــة بتطبيــق السياســات المحاســبية المبينــة أدنــاه بثبــات لجميــع الفتــرات المعروضــة فــي هــذه
البيانــات الماليــة المجمعــة.

أ) أسس التجميع
الشركات التابعة
الشــركات التابعــة هــي تلــك الشــركات التــي يكــون للمجموعــة ســيطرة عليهــا .تســيطر المجموعــة علــى شــركة معينــة عندمــا تتعــرض أو يترتــب لهــا حقــوق
فــي العوائــد المتغيــرة مــن مشــاركتها مــع تلــك الشــركة ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســيطرتها علــى الشــركة.
يتم تجميع البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية المجمعة ،من تاريخ بدء السيطرة وحتى تاريخ انتهاء السيطرة.

فقدان السيطرة
عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة معينــة ،تقــوم المجموعــة باســتبعاد موجــودات ومطلوبــات الشــركة التابعــة وأي حصــص غيــر مســيطرة
والمكونــات األخــرى لحقــوق الملكيــة المتعلقــة بالشــركة التابعــة .يتــم االعتــراف بــأي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن فقــدان الســيطرة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر.
إن أي حصــة محتفــظ بهــا فــي الشــركة التابعــة الســابقة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة عنــد فقــدان الســيطرة.

االستثمار في شركة محاسب عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية
إن حصــة المجموعــة فــي الشــركات المســتثمر بهــا المحاســب عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة تتألــف مــن حصــص فــي مشــروع مشــترك .المشــروع المشــترك
هــو ترتيــب يكــون فيــه للمجموعــة ســيطرة مشــتركة ،حيــث يكــون للمجموعــة حقــوق فــي صافــي موجــودات الترتيبــات ،بــدال مــن الحقــوق فــي موجوداتهــا
واالتزامــات بمطلوباتهــا.
يتــم المحاســبة عــن االســتثمار فــي المشــروع المشــترك باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة ويتــم إثباتهــا مبدئيــا بالتكلفــة والتــي تتضمــن تكاليــف المعاملــة.
إن تكلفــة االســتثمار تتضمــن تكاليــف المعامــات .الحقــا لالعتــراف المبدئــي ،تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة حصــة المجموعــة مــن أربــاح أو خســائر
الدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة المســتثمر بهــا المحاســب عنهــا بحقــوق الملكيــة ،حتــى تاريــخ انتهــاء الســيطرة المشــتركة.

معامالت مستبعدة عند التجميع
يتــم اســتبعاد األرصــدة والمعامــات بيــن شــركات المجموعــة وأي إيــرادات أو مصروفــات غيــر محققــة ناتجــة مــن المعامــات بيــن شــركات المجموعــة .يتــم
اســتبعاد األربــاح غيــر المحققــة الناتجــة عــن المعامــات مــع الشــركة التــي تــم المحاســبة عنهــا باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة مقابــل اإلســتثمار إلــى حــد
حصــة المجموعــة فــي الشــركة المســتثمر بهــا .يتــم اســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة بنفــس طريقــة األربــاح غيــر المحققــة ولكــن فقــط فــي حالــة عــدم وجــود
دليــل علــى انخفــاض القيمــة.

ب) النقد والنقد المعادل
يتكــون النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك مــن األرصــدة النقديــة وودائــع ألجــل ذات فتــرة اســتحقاق أصلــي لمــدة ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ الشــراء التــي تخضــع
لمخاطــر ضئيلــة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ،ويتــم اســتخدامها مــن قبــل المجموعــة فــي إدارة االلتزامــات قصيــرة األجــل.

جـ) االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتــم تصنيــف االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ،إذا كانــت محتفــظ بهــا بغــرض المتاجــرة أو مصنفــة بالقيمــة العادلــة عنــد االعتــراف
المبدئــي .يتــم تصنيــف االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر إذا قامــت المجموعــة بــإدارة تلــك االســتثمارات واعتمــدت فــي قــرارات البيــع
والشــراء علــى أســاس قيمتهــا العادلــة وفقـ ًـا إلدارة المخاطــر أو اســتراتيجية االســتثمار الموثقــة لــدى المجموعــة .يتــم تســجيل تكاليــف المعاملــة المرتبطــة بهــا
فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع .يتــم قيــاس االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة ويتــم تســجيل التغيــرات عليهــا
فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.
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بعــد االعتــراف المبدئــي ،يتــم قيــاس كافــة اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة ويتــم إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة
فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

د) مدينو تمويل إسالمي
يمثــل مدينــو التمويــل اإلســامي مدينــو الوكالــة والتــي تتضمــن مبالــغ يتــم اســتثمارها لــدى أطــراف أخــرى بموجــب ترتيبــات عقــد الوكالــة للمعامــات اآلجلــة مــن
قبــل هــذه األطــراف فــي مختلــف المنتجــات االســتثمارية اإلســامية.
يتم االعتراف بمدينو الوكالة مبدئيا بالقيمة العادلة والحقا يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي.

هـ) عقارات استثمارية
العقــار االســتثماري هــو عقــار محتفــظ بــه إمــا لتحقيــق إيــرادات مــن تأجيــره أو إرتفــاع قيمتــه الرأســمالية أو لــكال الغرضيــن ،ولكــن ليــس بغــرض بيعــه فــي إطــار
النشــاط اإلعتيــادي لألعمــال ،أو الســتخدامه فــي إنتــاج أو توريــد البضاعــة أو الخدمــات أو ألغــراض إداريــة.
يتــم تســجيل العقــار االســتثماري قيــد اإلنشــاء مبدئيــا بالتكلفــة ويتــم إعــادة قياســه الحقــا بالقيمــة العادلــة .التغيــرات فــي القيمــة العادلــة يتــم إدراجهــا فــي
بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع .إن التغيــرات فــي القيمــة الدفتريــة للعقــار االســتثماري قيــد اإلنشــاء فــي أي فتــرة محــددة ســوف يتضمــن اإلضافــات المدرجــة
بالتكلفــة والتغيــرات فــي القيمــة العادلــة للعقــار.

و) موجودات أخرى
ً
ناقصا خسائر انخفاض القيمة (إيضاح ( 3ي)) باستثناء ما يلي:
يتم إدراج الموجودات األخرى بالتكلفة المطفأة

 )iموجودات غير ملموسة
تمثــل الموجــودات غيــر الملموســة تراخيــص برامــج الكمبيوتــر .يتــم إدراج برامــج الكمبيوتــر التــي حصلــت عليهــا المجموعــة بالتكلفــة ناقصـ ًـا اإلطفــاء المتراكــم
وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة (إيضــاح ( 3ي)).
ويتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد تلــك النفقــات مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي األصــل المحــدد المتعلــق بهــا .يتــم
تســجيل كافــة النفقــات األخــرى فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع عنــد تكبدهــا.
يتــم إثبــات اإلطفــاء فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لتراخيــص البرامــج مــن تاريــخ
توافرهــا لالســتخدام .األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لتراخيــص البرامــج هــي ثالثــة ســنوات.

 )iiممتلكات ومعدات
التحقق والقياس
يتــم قيــاس الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك المتراكــم وأيــة خســائر إنخفــاض فــي القيمــة (إيضــاح ( 3ي)) .تتضمــن التكلفــة النفقــات
التــي تتعلــق بصــورة مباشــرة بشــراء األصــل.
يتــم تحديــد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن بيــع بنــد مــن الممتلــكات والمعــدات مــن خــال مقارنــة متحصــات البيــع مــع القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات
ويتــم إدراجهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.

االستهالك
يتــم اســتهالك الممتلــكات والمعــدات علــى مــدى العمــر االنتاجــي المتوقــع لــكل بنــد مــن الممتلــكات والمعــدات ويتــم تحميلهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر
المجمــع باســتخدام طريقــة القســط الثابــت.
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فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات هو كما يلي:
			
أثاث مكتب وديكورات

 5سنوات

				
معدات مكتبية

 5سنوات

				
أجهزة كمبيوتر

 3سنوات

يتم مراجعة طريقة االستهالك واألعمار اإلنتاجية بتاريخ التقرير.

ز) دائنو تمويل إسالمي
 )iمرابحة
يمثــل دائنــو المرابحــة المبلــغ المســتحق علــى أســاس التســوية المؤجلــة للموجــودات التــي تــم شــراؤها بموجــب اتفاقيــات المرابحــة .يــدرج دائنــو المرابحــة
علــى أســاس صافــي المبلــغ المســتحق للدفــع .يتــم إثبــات األربــاح المســتحقة كمصروفــات علــى أســاس نســبي زمنــي يأخــذ فــي االعتبــار معــدل الربــح
والرصيــد القائــم .ويتــم االعتــراف بتكلفــة التمويــل فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع كمصروفــات.

 )iiوكالة
دائنــو الوكالــة تتضمــن المبالــغ المســتثمرة لــدى أطــراف أخــرى بموجــب ترتيبــات عقــد الوكالــة للمعامــات اآلجلــة مــن قبــل هــذه األطــراف فــي مختلــف
المنتجــات االســتثمارية اإلســامية.
يتم االعتراف بدائنو الوكالة مبدئيا بالتكلفة والحقا يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة العائد الفعلي.

ح) المطلوبات األخرى
يتم إدراج المطلوبات األخرى بالتكلفة المطفأة.

ط) تحقق االيرادات
إيرادات التمويل اإلسالمي
يتــم االعتــراف بإيــرادات الوكالــة علــى أســاس نســبي زمنــي ،مــع األخــذ فــي االعتبــار أصــل المبلــغ القائــم والمعــدالت المطبقــة للربــح المتوقــع بإســتخدام
معــدل الربــح الفعلــي.
إيرادات األتعاب والعموالت
تمثــل إيــرادات األتعــاب والعمــوالت أتعــاب إدارة األصــول المكتســبة مــن قبــل المجموعــة علــى أنشــطة األمانــة .يتــم االعتــراف بإيــرادات األتعــاب
والعمــوالت علــى أســاس االســتحقاق.
إيرادات توزيعات أرباح
تتحقق االيرادات من توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالمها.
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ي) االنخفاض في القيمة
 )iالموجودات المالية

ـا موضوعيـ ًـا علــى انخفــاض قيمتــه .يتــم اعتبــار أن األصــل المالــي قــد
يتــم تقييــم األصــل المالــي بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليـ ً
انخفضــت قيمتــه فــي حــال وجــود دليــل موضوعــي أن حــدث أو أكثــر كان لهــم تأثيــر ســلبي علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لهــذا األصــل .يتــم
فحــص الموجــودات الماليــة الهامــة بصــورة فرديــة لإلنخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس إنفــرادي .ويتــم تقييــم الموجــودات الماليــة المتبقيــة بشــكل جماعي
فــي مجموعــات لهــا نفــس ســمات مخاطــر االئتمــان .يتــم إثبــات كافــة خســائر انخفــاض القيمــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.
يتم عكس خسائر انخفاض القيمة في حال أمكن ربط العكس بصورة موضوعية بحدث يقع بعد تحقق خسائر انخفاض القيمة.
إضافــة إلــى ذلــك ووفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي ،يتــم إحتســاب مخصــص عــام بحــد أدنــى  %1علــى كافــة التســهيالت اإلئتمانيــة النقديــة،
بالصافــي بعــد إســتبعاد بعــض فئــات الضمانــات التــي تنطبــق عليهــا تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي وال تخضــع إلحتســاب مخصصــات معينــة.

 )iiالموجودات غير المالية
يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر الماليــة للمجموعــة بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل علــى انخفــاض القيمــة .فــإذا
وجــد هــذا الدليــل ،يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد لألصــل.
تمثــل القيمــة القابلــة لإلســترداد لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد التابعــة لــه القيمــة األعلــى بيــن القيمــة التشــغيلية والقيمــة العادلــة لألصــل ناقصـ ًـا تكاليــف
البيــع .عنــد تقديــر القيمــة التشــغيلية يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام ســعر خصــم مناســب يعكــس
تقديــرات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال والمخاطــر المحــددة لألصــل .فــي حــال تــم تقديــر القيمــة القابلــة لإلســترداد لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد
التابعــة لــه بأنهــا أقــل مــن القيمــة الدفتريــة ،يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد التابعــة لــه إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد .ويتــم
تســجيل خســارة انخفــاض القيمــة مباشــرة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمــع.
يتــم تقديــر خســائر انخفــاض القيمــة المعتــرف بهــا فــي فتــرات ســابقة بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي ألي مؤشــرات علــى أن الخســارة قــد انخفضــت أو لــم
تعــد موجــودة .يتــم عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي حــال وجــود تغيــر فــي التقديــرات تــم اســتخدامه لتحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد .يتــم رد
خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تزيــد فيــه القيمــة الدفتريــة للموجــودات عــن القيمــة الدفتريــة التــي قــد يتــم تحديدهــا ،بالصافــي
بعــد االســتهالك أو اإلطفــاء ،إذا لــم يتــم االعتــراف بخســائر انخفــاض فــي القيمــة .يتــم االعتــراف بــرد خســارة االنخفــاض فــي القيمــة مباشــرة فــي بيــان
األربــاح أو الخســائر المجمــع.

ك) العمالت األجنبية
المعامالت بالعمالت األجنبية
يتــم تحويــل المعامــات بالعمــات األجنبيــة إلــى عمــات التعامــل لشــركات المجموعــة حســب أســعار الصــرف فــي تواريــخ المعامــات .ويتــم تحويــل
الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة إلــى عملــة التعامــل حســب ســعر الصــرف فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي .يتــم تحويــل الموجــودات
والمطلوبــات غيــر النقديــة بالعمــات األجنبيــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة إلــى عملــة التعامــل باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ تحديــد
القيمــة العادلــة .يتــم إدراج فــروق صــرف العمــات األجنبيــة عمومــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر المجمعــة .ال يتــم ترجمــة البنــود غيــر النقديــة بالعمــات
األجنبيــة والتــي يتــم قياســها اســتنادا إلــى التكلفــة التاريخيــة.

العمليات األجنبية
يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي وفقـ ًـا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي .كمــا يتــم تحويــل
إيــرادات ومصاريــف العمليــات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي وفقـ ًـا ألســعار الصــرف فــي تواريــخ المعامالت.
يتم إثبات فروق العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ،ويتم عرضها في احتياطي ترجمة العملة األجنبية.
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عندمــا يتــم اســتبعاد عمليــة أجنبيــة بكاملهــا أو جــزء منهــا بحيــث فقــدان تلــك الســيطرة ،فــإن المبلــغ المتراكــم فــي احتياطــي ترجمــة العملــة األجنبيــة المتعلــق
بتلــك العمليــة األجنبيــة يتــم إعــادة تصنيفــه إلــى بيــان األربــاح أو الخســائر كجــزء مــن الربــح أو الخســارة عنــد االســتبعاد .عندمــا تقــوم المجموعــة باســتبعاد جــزء
مــن حصتهــا فــي شــركة تابعــة مــع االحتفــاظ بالســيطرة ،فــإن النســبة ذات الصلــة مــن المبلــغ المتراكــم يتــم إعادتهــا للحصــص غيــر المســيطرة.
عندمــا يكــون مــن المقــرر ســداد بنــد نقــدي مســتحق مــن أو إلــى عمليــة أجنبيــة وليــس مخططـ ًـا وال يحتمــل ســداده فــي المســتقبل القريــب ،فــإن فــروق
صــرف العمــات األجنبيــة الناتجــة عــن هــذا البنــد النقــدي تشــكل جــزءا مــن صافــي االســتثمار فــي عمليــة أجنبيــة وبالتالــي يتــم إثبــات تلــك الفــروق فــي الدخــل
الشــامل اآلخــر ويتــم عرضهــا فــي احتياطــي ترجمــة العمــات األجنبيــة.

ل) مزايا الموظفين
الموظفين الكويتيين
إن حقــوق التقاعــد والحقــوق االجتماعيــة األخــرى الخاصــة بالموظفيــن الكويتييــن يتــم تغطيتهــا حســب أنظمــة المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة
والتــي يتــم بموجبهــا تحصيــل اشــتراكات شــهرية مــن المجموعــة والعامليــن علــى أســاس نســبة مئويــة ثابتــة مــن الرواتــب .يتــم تحميــل حصــة المجموعــة
مــن المســاهمات فــي هــذا النظــام وهــو نظــام تقاعــدي ذو مســاهمات محــددة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع فــي الســنة
المرتبطــة بهــا.

الموظفين األجانب
يســتحق الموظفيــن األجانــب مكافــأة نهايــة خدمــة وفقـ ًـا لنصــوص قانــون العمــل الكويتــي واللوائــح الداخليــة للشــركة علــى أســاس مــدة الخدمــة وآخــر راتــب
والعــاوات المدفوعــة األخــرى .إن هــذا المخصــص لهــذا االلتــزام غيــر الممــول يمثــل خطــة تقاعديــة ذات منافــع محــددة.

م) مخصصات
يتــم تحقــق المخصــص فــي حــال كان علــى المجموعــة ،نتيجــة لحــدث ماضــي ،التزامــات قانونيــة حاليــة أو اســتداللية يمكــن تقديرهــا بشــكل موثــوق فيــه ويكــون
مــن المحتمــل أن يتطلــب تســوية هــذا االلتــزام تدفــق منافــع اقتصاديــة خــارج المجموعــة.

ن) موجودات االمانة
ال يتــم التعامــل مــع الموجــودات المحتفــظ بهــا علــى ســبيل األمانــة علــى أنهــا مــن موجــودات المجموعــة وبالتالــي ال يتــم ادراجهــا ضمــن البيانــات الماليــة
المجمعــة ولكــن يتــم االفصــاح عنهــا فــي االيضاحــات حــول البيانــات الماليــة المجمعــة.

س) الضريبة
الشــركة مســجلة فــي دولــة الكويــت .بموجــب أحــكام القوانيــن الكويتيــة ،فانــه ال يســتحق علــى الشــركة ضريبــة دخــل أو ضريبــة عقاريــة أو ضرائــب الشــركات أو
ضريبــة أربــاح رأســمالية أو ضرائــب أخــرى.
يجــوز أن تخضــع ايــرادات االســتثمار واألربــاح الرأســمالية المســتلمة مــن قبــل الشــركة إلــى محجــوز الضمــان المفــروض فــي بلــد التأســيس .يتــم تســجيل هــذه
االيــرادات أو األربــاح مطروحـ ًـا منهــا محجــوز الضمــان الضريبــي فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع.
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ع) مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

يتعيــن علــى الشــركة المســاهمة بحصــة لمؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي .يتــم تســجيل حصــة مســاهمة الشــركة لمؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي
كمصــروف فــي الســنة التــي يتعيــن فيهــا المســاهمة بهــذه الحصــة .يتــم احتســاب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بواقــع  %1مــن صافــي الربــح
ويســتثنى منهــا  %10مــن صافــي األربــاح كمخصــص لالحتياطــي اإلجبــاري حتــى يصــل مجموعــه إلــى  %50مــن رأس المــال ،ومــن ثــم يتوقــف هــذا االســتثناء
ويتــم احتســاب حصــة المؤسســة علــى كامــل صافــي الربــح .كمــا يتــم اســتثناء أربــاح الشــركات المســاهمة الكويتيــة التابعــة والزميلــة عنــد احتســاب الحصــة.

ف) الزكاة
يتــم حســاب مســاهمة الــزكاة والمنصــوص عليهــا وفقــا لمتطلبــات القانــون رقــم  46لعــام  2006وتقيــد فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر
المجمــع.

ص) المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد
يوجــد عــدد مــن المعاييــر الجديــدة والتعديــات علــى المعاييــر والتفســيرات التــي تســري علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ بعــد  1ينايــر  ،2013ولــم يتــم تطبيقهــا
عنــد إعــداد هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة .ونبيــن أدنــاه تلــك المعاييــر التــي قــد تتعلــق بالمجموعــة .ال تعتــزم المجموعــة تطبيــق هــذه المعاييــر مبكـ ً
ـرا.

معيار المحاسبة الدولي  32المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية
توضــح هــذه التعديــات معنــى «لديهــا حاليــا حــق قانونــي ملــزم إلجــراء المقاصــة» .كمــا توضــح التعديــات أيضــا تطبيــق معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 32
معاييــر المقاصــة علــى أنظمــة التســوية التــي تطبــق إجمالــي آليــات التســوية غيــر المتزامنــة.
هذه التعديالت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2014
تتوقع إدارة الشركة أن تطبيق هذا المعيار لن يكون له تأثير مالي هام على البيانات المالية المجمعة للمجموعة في فترة التطبيق المبدئي.

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9األدوات الماليــة ( )2013والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9األدوات الماليــة ( )2010والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة
 9األدوات الماليــة (( )2009وتســمى مجتمعــة «المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )»9
يوضــح المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  )2009( 9متطلبــات جديــدة لتصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة .بموجــب هــذا المعيــار يتــم تصنيــف وقيــاس
ً
وفقــا لنمــوذج األعمــال التــي يتــم فيــه االحتفــاظ بهــذه الموجــودات الماليــة وخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة للموجــودات
الموجــودات الماليــة
الماليــة .يقــدم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  – )2010( 9إضافــات تتعلــق بالمطلوبــات الماليــة .يتنــاول المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة )2013( 9
متطلبــات جديــدة لمحاســبة التحــوط والتــي مــن شــأنها جعــل محاســبة التحــوط تتوافــق بشــكل أكبــر مــع إدارة المخاطــر .لــدى مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة
حاليــا مشــروع نشــط إلجــراء تعديــات محــدودة علــى متطلبــات تصنيــف وقيــاس المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9وإضافــة متطلبــات جديــدة لمعالجــة
انخفــاض قيمــة الموجــودات الماليــة.
لــم يتــم تحديــد تاريــخ الســريان اإللزامــي للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9ولكــن ســوف يتــم تحديــده عنــد االنتهــاء مــن المراحــل القائمــة .ومــع ذلــك ،يســمح
بالتطبيــق المبكــر لهــذا المعيــار .ال تخطــط المجموعــة للتطبيــق المبكــر لهــذا المعيــار.
ً
واستنادا إلى التقييم المبدئي ،من غير المتوقع أن يكون للمعيار أي تأثير مادي على المجموعة.
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 -٤استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

أسهم

-

7,027,105

صناديق مشتركة

846,884

1,521,110

846,884

8,548,215

 -٥مدينو تمويل إسالمي
2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

الرصيد في  1يناير (قبل المخصص العام)

5,043,649

1,136,547

إضافات

393,221

3,907,102

مبالغ مسددة

()75,646

-

5,361,224

5,043,649

مخصص عام

()53,612

()50,436

الرصيد في  31ديسمبر

5,307,612

4,993,213

فيما يلي الحركة في المخصص االنخفاض في القيمة:
2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

الرصيد في  1يناير

50,436

11,365

مخصص انخفاض القيمة

3,176

39,071

الرصيد في  31ديسمبر

53,612

50,436

إن معــدل العائــد الفعلــي لمدينــي الوكالــة هــو  )%7.5 :2012( %7.5سـ ً
ـنويا .ويتضمــن ذلــك مدينــو الوكالــة المســتحقة مــن طــرف ذي صلــة كمــا هــو مبيــن
فــي إيضــاح .11
إن استحقاق مديني الوكالة للمجموعة وتحليل المخاطر مبين في إيضاح .17
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 -٦عقارات استثمارية

2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

الرصيد في  1يناير

7,466,818

6,995,327

تكاليف انشاء مرسملة

436,520

420,945

ربح ترجمة عمالت أجنبية

11,513

50,546

القيمة الدفترية في  31ديسمبر

7,914,851

7,466,818

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية علــى أســاس القيمــة األقــل بيــن التقييميــن كمــا فــي  31ديســمبر  2013مــن قبــل مقيميــن مســتقلين
معتمديــن مــن المختصيــن فــي هــذا القطــاع فــي تقييــم هــذا النــوع مــن االســتثمار العقــاري.
إن قيــاس القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية بمبلــغ  7,914,851دينــار كويتــي ( 7,466,818 :2012دينــار كويتــي) تــم تصنيفهــا وفقــا للمســتوى  2علــى
أســاس المدخــات ألســلوب التقييــم المتبــع.

 -٧استثمار في شركة محاسب عنه بطريقة حقوق الملكية
المشروع المشترك
شركة حياة لالستثمار العقاري ذ.م.م .هو الترتيب المشترك الوحيد الذي تشارك فيه المجموعة .وتعمل بشكل أساسي في األنشطة العقارية.
تــم هيكلــة شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري ذ.م.م .ككيــان منفصــل وتمتلــك المجموعــة حصــة ملكيــة بنســبة  %50فــي هــذه الشــركة .ووفقــا لذلــك،
قامــت المجموعــة بتصنيــف حصتهــا فــي شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري ذ.م.م .كمشــروع مشــترك .وفقــا لالتفاقيــة التــي تأسســت بموجبهــا شــركة حيــاة
لالســتثمار العقــاري ذ.م.م ،.فقــد اتفقــت المجموعــة مــع المســتثمر اآلخــر فــي المشــروع المشــترك علــى مســاهمة كل منهــا بنســبة  %50وكذلــك اتخــاذ
أيــة قــرارات بصــورة مشــتركة.
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية لشركة حياة لالستثمار العقاري ذ.م.م .كما يقارن الجدول أيضا بين ملخص المعلومات المالية والقيمة الدفترية
.لحصة المجموعة في شركة حياة لالستثمار العقاري ذ.م.م
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2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

الموجودات غير المتداولة

169,338,231

71,390,804

الموجودات المتداولة (بما فيها النقد والنقد المعادل)

28,248,296

10,802,924

المطلوبــات غيــر المتداولــة (بمــا فيهــا المطلوبــات الماليــة غيــر المتداولــة باســتثناء الدائنــون التجاريــون
واألرصــدة الدائنــة األخــرى والمخصصــات)

()36,837,929

()41,787,809

المطلوبــات المتداولــة (بمــا فيهــا المطلوبــات الماليــة المتداولــة باســتثناء الدائنــون التجاريــون واألرصــدة
الدائنــة األخــرى والمخصصــات)

()34,766,906

()11,132,049

صافي الموجودات ()%100

125,981,692

29,273,870

حصة المجموعة من صافي الموجودات ()%50

62,990,846

14,636,935

القيمة الدفترية للحصة في المشروع المشترك

62,990,846

14,636,935

اإليرادات

97,054,621

10,928,439

المصروفات التشغيلية

()430,367

()279,057

األرباح ()%100

96,624,254

10,649,382

األرباح ()%50

48,312,127

5,324,691

حصة المجموعة من األرباح

48,312,127

5,324,691

 -٨موجودات أخرى
2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

مبلغ مقدم لالستثمار

6,415,053

-

ً
مقدما
مدفوعات

78,565

79,103

أرصدة مدينة

39,002

52,735

ممتلكات ومعدات

5,268

19,258

موجودات غير ملموسة

1,482

6,590

أخرى

2,830

10,693

6,542,200

168,379

إن المبلــغ المقــدم لالســتثمار يمثــل مســاهمة الشــركة لزيــادة رأس مــال الشــركة التــي تخضــع لســيطرة مشــتركة .ســيتم إدراج هــذه المســاهمة فــي القيمــة
الدفتريــة للشــركة التــي تخضــع لســيطرة مشــتركة عنــد الحصــول علــى موافقــة الجهــات الرقابيــة المعنيــة.
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 -٩دائنو تمويل اسالمي

2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

مرابحة

15,072,774

14,992,540

وكالة

2,007,449

2,011,479

17,080,223

17,004,019

إن استحقاق دائنو تمويل اسالمي مبين في إيضاح .17
ً
سنويا.
يتراوح معدل الفائدة الفعلي على دائنو تمويل إسالمي بين  %2.87و  :2012( %5.53بين  %3.43و )%6

 - ١٠حقوق الملكية
رأس المال
بلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل  15,000,000دينــار كويتــي ( 15,000,000 :2012دينــار كويتــي) مــوزع علــى 150,000,000
ســهم ( 150,000,000 :2012ســهم) قيمــة كل ســهم  100فلــس.

احتياطي إجباري
وفقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات رقــم  25لســنة  2012وتعديالتــه وعقــد تأســيس الشــركة ،يتــم تحويــل  %10مــن ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي اإلجبــاري حتــى يصــل إجمالــي االحتياطــي إلــى  %50مــن رأس المــال المدفــوع .إن توزيــع
االحتياطــي اإلجبــاري محــدد بالمبلــغ المطلــوب لتوزيــع أربــاح تصــل إلــى  %5مــن رأس المــال المدفــوع فــي الســنوات التــي ال تكفــي فيهــا األربــاح المرحلــة لدفــع
مثــل هــذه التوزيعــات.

احتياطي اختياري
وفقــا لعقــد تأســيس الشــركة ،يتــم تحويــل  %10مــن ربــح الســنة إلــى حســاب االحتياطــي االختيــاري .يتــم وقــف هــذه التحويــات بقــرار مــن المســاهمين مــن
خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي وبنــاء علــى توصيــات مجلــس اإلدارة .ال توجــد قيــود علــى توزيــع هــذا االحتياطــي.

توزيعات األرباح
وافــق مســاهمو الشــركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــدة بتاريــخ  5مايــو  2013علــى توزيعــات األربــاح بواقــع  10فلســا للســهم الواحــد
وذلــك بمبلــغ  1,500,000دينــار كويتــي.

األرباح المقترح توزيعها
فلســا للســهم الواحــد تبلــغ  3,000,000دينــار كويتــي .تخضــع توزيعــات األربــاح المقترحــة لموافقــة
اقتــرح مجلــس إدارة الشــركة األم توزيــع أربــاح نقديــة بواقــع 20
ً
المســاهمين فــي الجمعيــة العمومية الســنوية للشــركة األم.

 -١١معامالت وأرصدة لدى أطراف ذات صلة
يتــم اعتبــار األطــراف أطرافـ ًـا ذات صلــة عندمــا يكــون للطــرف القــدرة علــى الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو يمكنــه ممارســة تأثيــر هــام عليــه عنــد اتخــاذ قــرارات
ماليــة وتشــغيلية ويكــون لــه ســيطرة مشــتركة علــى الطــرف اآلخــر.
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تتضمــن األطــراف ذات الصلــة بصــورة أساســية المســاهمين الرئيســيين بالشــركة والمديريــن التنفيذييــن والشــركات التابعــة والزميلــة وموظفــي اإلدارة العليــا
وأفــراد عائالتهــم المقربيــن .يتــم القيــام بالمعامــات مــع أطــراف ذات صلــة فــي إطــار النشــاط االعتيــادي للشــركة وتتــم وفقـ ًـا للبنــود والشــروط المعتمــدة مــن
قبــل إدارة الشــركة أو مجلــس اإلدارة.
فيما يلي األرصدة لدى األطراف ذات الصلة:
2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

515,465

210,822

األرصدة لدى المساهمين
األرصدة لدى البنوك

األرصدة لدى شركة تخضع لسيطرة مشتركة
مدينو وكالة

3,103,137

2,948,269

أرصدة لموظفي اإلدارة العليا
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى

451,088

350,684

المدفوعات لموظفي اإلدارة العليا
يشــمل موظفــي اإلدارة العليــا أعضــاء مجلــس اإلدارة واألعضــاء الرئيســيين فــي اإلدارة مــن لهــم الصالحيــة والمســؤولية عــن التخطيــط والتوجيــه والســيطرة
علــى أنشــطة المجموعــة.
تتمثل المعامالت الهامة مع موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة برواتب وبدالت ومزايا أخرى بمبلغ  299,000دينار كويتي ( 288,000 :2012دينار كويتي).

 -١٢صافي إيرادات االستثمار
2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

أرباح محققة من استثمارت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

5,571

366,165

أرباح غير محققة من استثمارت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

60,954

790,142

أرباح من مدينو تمويل اسالمي

381,357

140,643

ايرادات توزيعات األرباح

104,692

199,554

(خسارة) /ربح ترجمة عمالت أجنبية

()34,516

8,826

518,058

1,505,330
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 -١٣مصاريف أخرى

2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

إيجار

50,664

50,664

أتعاب مهنية

54,224

46,130

مصاريف سفريات

29,339

26,510

رسوم واشتراكات

32,484

21,946

تكلفة االستثمار المباشر

40,495

59,302

أخرى

57,867

54,376

265,073

258,928

 -١٤ربحية السهم األساسية والمخففة
2013

2012

ربح السنة (دينار كويتي)

46,165,282

5,165,264

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

150,000,000

150,000,000

ربحية السهم األساسية والمخففة (فلس)

307.77

34.44

 -١٥موجودات األمانة
تمثــل موجــودات األمانــة اســتثمارات مــدارة مــن قبــل المجموعــة لصالــح العمــاء .إن هــذه الموجــودات ليســت موجــودات المجموعــة وبالتالــي ال يتــم إدراجهــا
فــي البيانــات الماليــة المجمعــة .كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي ،بلــغ إجمالــي موجــودات األمانــة المــدارة مــن قبــل المجموعــة  5,667,975دينــار كويتــي
( 5,579,449 :2012دينــار كويتــي).
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 -١٦األدوات المالية  -القيمة العادلة وإدارة المخاطر
التصنيف المحاسبي والقيم العادلة
يبيــن الجــدول التالــي القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة ،بمــا فــي ذلــك مســتوياتها فــي تسلســل القيمــة العادلــة .وال
يتضمــن هــذا الجــدول معلومــات القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة فــي حــال كانــت القيمــة الدفتريــة
تمثــل تقديــر تقريبــي معقــول للقيمــة العادلــة.
القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2013

القيمة العادلة

استثمارات
بالقيمة
العادلة
من خالل
األرباح
والخسائر

قروض
ومدينون

مطلوبات
مالية أخرى

اإلجمالي

المستوى
األول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

إيضاح

اإلجمالي
دينار كويتي

موجودات مالية تم
قياسها بالقيمة
العادلة
استثمارات بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

4

846,884

-

-

846,884

-

846,884

-

846,884

846,884

-

-

846,884

-

846,884

-

846,884

موجودات مالية لم
يتم قياسها بالقيمة
العادلة
أرصدة لدى البنوك
مدينو تمويل
إسالمي

5

-

699,246

-

699,246

-

-

-

-

-

5,307,612

-

5,307,612

-

-

-

-

-

6,006,858

-

6,006,858

-

-

-

-

مطلوبات مالية لم
يتم قياسها بالقيمة
العادلة
دائنو
تمويل إسالمي

9

-

-

- 17,080,223 17,080,223

-

-

-

-

-

- 17,080,223 17,080,223

-

-

-
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القيمة الدفترية

 31ديسمبر 2012

القيمة العادلة

استثمارات
بالقيمة
العادلة
من خالل
األرباح
والخسائر

قروض
ومدينون

مطلوبات
مالية أخرى

اإلجمالي

المستوى
األول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

إيضاح

اإلجمالي
دينار كويتي

موجودات مالية تم
قياسها بالقيمة
العادلة
استثمارات بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

4

8,548,215

-

-

8,548,215

7,027,105

1,521,110

-

8,548,215

8,548,215

-

-

8,548,215

7,027,105

1,521,110

-

8,548,215

موجودات مالية لم
يتم قياسها بالقيمة
العادلة
أرصدة لدى البنوك
مدينو تمويل
إسالمي

5

-

2,247,769

-

2,247,769

-

-

-

-

-

4,993,213

-

4,993,213

-

-

-

-

-

7,240,982

-

7,240,982

-

-

-

-

مطلوبات مالية لم
يتم قياسها بالقيمة
العادلة
دائنو
تمويل إسالمي

9

-

-

- 17,004,019 17,004,019

-

-

-

-

-

- 17,004,019 17,004,019

-

-

-

تــم تحديــد القيمــة العادلــة الســتثمارات المجموعــة فــي الصنــدوق المشــترك المصنــف ضمــن المســتوى  2باســتخدام صافــي قيمــة موجــودات الصنــدوق
المشــترك ،وفقــا لمــا إلفــادة المديــر اإلداري للصنــدوق .بالنســبة لهــذا االســتثمار ،وتعتقــد اإلدارة أن المجموعــة يمكنهــا اســترداد اســتثماراتها بصافــي قيمــة
الموجــودات للوحــدة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي.
=لم تكن هناك تحويالت من المستوى  1إلى المستوى  2في عام .2013

 -١٧إدارة المخاطر المالية
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة الستخدامها األدوات المالية:
·مخاطر االئتمان
·مخاطر السيولة
·مخاطر السوق
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يبيــن هــذا اإليضــاح معلومــات حــول تعــرض المجموعــة لــكل مــن المخاطــر أعــاه ،كمــا يوضــح أهــداف المجموعــة وسياســاتها وأنشــطتها نحــو قيــاس تلــك
المخاطــر وإدارتهــا .وقــد تــم إدراج المزيــد مــن اإليضاحــات الكميــة فــي هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة.

إطار عمل إدارة المخاطر
يتولى مجلس إدارة المجموعة المسئولية العامة إلعداد واإلشراف على اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة.
تــم إعــداد سياســات إدارة المخاطــر بالمجموعــة بهــدف التعــرف علــى المخاطــر التــي تواجــه المجموعــة وتحليلهــا ،ووضــع حــدود وضوابــط مخاطــر مالئمــة ،ومراقبــة
المخاطــر ومــدى االلتــزام بالحــدود الموضوعــة .وتتــم مراجعــة سياســات ونظــم إدارة المخاطــر بشــكل منتظــم لتعكــس التغيــرات التــي تحــدث فــي ظــروف الســوق
وفــي أنشــطة المجموعة.
إن المجموعــة تهــدف مــن خــال معاييــر وإجــراءات التدريــب واإلدارة لديهــا نحــو تعزيــز بيئــة رقابيــة منضبطــة وبنــاءة والتــي يفهــم كافــة الموظفــون مــن خاللهــا
أدوارهــم ومســئولياتهم.

مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هــى مخاطــر الخســارة الماليــة للمجموعــة فــى حــال عجــز العميــل أو الطــرف اآلخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة وتنتــج بشــكل رئيســي مــن
األرصــدة لــدى البنــوك ومدينــو تمويــل إســامي.
تحــد المجموعــة مــن التعــرض لمخاطــر االئتمــان مــن خــال إيــداع األمــوال فقــط مــع األطــراف التــي لديهــا تصنيفــات ائتمانيــة مرتفعــة .ونظــرا لهــذه التصنيفــات
االئتمانيــة المرتفعــة ،فــإن اإلدارة ال تتوقــع إخفــاق أي طــرف فــي الوفــاء بالتزاماتــه.

التعرض لمخاطر االئتمان
إن القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة كمــا فــي  31ديســمبر  2013تمثــل الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان .فيمــا يلــي الحــد األقصــى للتعــرض
لمخاطــر االئتمــان كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي:
2013

2012

دينار كويتي

دينار كويتي

أرصدة لدى البنوك

699,246

2,247,769

مدينو تمويل إسالمي

5,307,612

4,993,213

6,006,858

7,240,982

تقوم المجموعة بمراقبة تركز مخاطر االئتمان بحسب القطاع وبحسب المنطقة الجغرافية.
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فيمــا يلــي الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر اإلئتمــان لألرصــدة لــدى البنــوك ومدينــو تمويــل إســامي بتاريــخ بيــان المركــز المالــي بحســب القطــاع والمنطقــة
الجغرافيــة:

2013

القيمة الدفترية

أرصدة لدى البنوك

مدينو تمويل
إسالمي

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

699,246

5,307,612

6,006,858

التركز حسب القطاع
القطاع الحكومي

5,000

-

5,000

قطاع البنوك

694,246

-

694,246

القطاع العقاري

-

5,307,612

5,307,612

699,246

5,307,612

6,006,858

التركز حسب المنطقة
دول مجلس التعاون الخليجي

691,793

5,307,612

5,999,405

أوروبا

7,453

-

7,453

699,246

5,307,612

6,006,858

2012

مدينو تمويل
إسالمي

أرصدة لدى البنوك

القيمة الدفترية

اإلجمالي

دينار كويتي

دينار كويتي

دينار كويتي

2,247,769

4,993,213

7,240,982

التركز حسب القطاع
القطاع الحكومي

5,000

-

5,000

قطاع البنوك

2,242,769

-

2,242,769

القطاع العقاري

-

4,993,213

4,993,213

2,247,769

4,993,213

7,240,982

التركز حسب المنطقة
دول مجلس التعاون الخليجي

229,188

4,993,213

5,222,401

أوروبا

2,018,581

-

2,018,581

2,247,769

4,993,213

7,240,982
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مخاطر السيولة

تتمثــل مخاطــر الســيولة عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الناتجــة عــن المطلوبــات الماليــة التــي يتــم تســويتها عــن طريــق تقديــم النقــد أو أصــل
مالــي آخــر .إن هــدف المجموعــة مــن إدارة الســيولة لديهــا هــو التأكــد مــن توافــر الســيولة الكافيــة لتلبيــة التزاماتهــا عنــد اســتحقاقها ،فــي الظــروف العاديــة
وأوقــات العســر المالــي ،وذلــك دون تكبــد أيــة خســائر غيــر مقبولــة أو التعــرض لمخاطــر المســاس بســمعة المجموعة.كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي ،فــإن
كافــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ذات فتــرة اســتحقاق أقــل مــن ســنة واحــدة.

مخاطر السوق
إن مخاطــر أســعار الســوق هــي مخاطــر التقلبــات فــي أســعار الســوق مثــل معــدالت الصــرف األجنبــي ومعــدالت الفائــدة وأســعار األســهم علــى التــي ســتؤثر
فــي دخــل المجموعــة أو قيمــة األدوات الماليــة المملوكــة لهــا .والهــدف مــن إدارة مخاطــر أســعار الســوق هــو إدارة التعرضــات لمخاطــر الســوق وضبطهــا فــي
إطــار حــدود مقبولــة ،مــع األخــذ فــي اإلعتبــار الوصــول إلــى الحــد األقصــى مــن العوائــد علــى المخاطــر.

مخاطر أسعار األسهم
تتمثــل مخاطــر أســعار األســهم فــي مخاطــر التقلبــات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة التغيــرات فــي أســعار األســهم
بالســوق ســواء كان ذلــك بســبب عوامــل محــددة الســتثمار فــردي أو الجهــة المصــدرة أو كافــة العوامــل المؤثــرة علــى جميــع األدوات المتداولــة فــي الســوق.
إلدارة مخاطــر أســعار األســهم الناتجــة عــن االســتثمارات فــي األوراق الماليــة ،تقــوم المجموعــة بتنويــع محفظتهــا مــن خــال االســتثمار فــي أســواق مختلفــة
مثــل أســواق الواليــات المتحــدة الماليــة وأســواق المــال األوروبيــة وأســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي واألســواق اآلســيوية بحســب قطاعــات األعمــال
وهــي بصفــة أساســية التكنولوجيــا والعقــارات واالتصــاالت والصناعــة.
إن التأثير كما في تاريخ بيان المركز المالي نتيجة التغير المعقول المحتمل في مؤشرات األسهم مع ثبات كافة المتغيرات األخرى هو كما يلي:
 31ديسمبر 2013
مؤشرات السوق

التغير في أسعار األسهم

التأثير على األرباح أو الخسائر

%

دينار كويتي

5

42,344

سوق الهند لألوراق المالية

December 2012 31
التغير في أسعار األسهم

التأثير على األرباح أو الخسائر

مؤشرات السوق

%

دينار كويتي

سوق تايالند لألوراق المالية

5

19,848

سوق هونج كونج لألوراق المالية

5

57,887

سوق الرياض لألوراق المالية

5

114,530

سوق لندن لألوراق المالية

5

33,945

سوق كوريا الجنوبية لألوراق المالية

5

65,405

سوق نيويورك لألوراق المالية

5

21,119

سوق إندونيسيا لألوراق المالية

5

12,762

سوق الفلبين لألوراق المالية

5

1,286

سوق سنغافورة لألوراق المالية

5

12,067

بورصة ماليزيا

5

12,506

سوق الهند لألوراق المالية

5

76,056

إن تغير معادل في االتجاه العكسي سيكون له نفس التأثير ولكن بصورة عكسية.
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مخاطر معدل الربح

إن مخاطــر معــدل الربــح هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة للمجموعــة نتيجــة التغيــرات فــي معــدالت
الربــح بالســوق.
تتكون األدوات المالية التي تعرض المجموعة إلى مخاطر معدل الربح بصفة أساسية من مدينو تمويل اسالمي ودائنو تمويل إسالمي.
إن مدينــو تمويــل إســامي ودائنــو تمويــل إســامي للمجموعــة ذات فتــرة اســتحقاق قصيــرة األجــل ،ولذلــك لــن يكــون هنــاك أي تأثيــر جوهــري ألي تقلبــات
فــي معــدل الربــح.

مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطــر العملــة هــي المخاطــر الناشــئة عــن تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة نتيجــة التغيــرات فــي معــدل
الصــرف األجنبــي .إن تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــات األجنبيــة ناتــج عــن تعرضــات للعمــات المختلفــة.
يتــم إدارة التعــرض للمخاطــر الناتــج عــن هــذه العمــات بشــكل أساســي مــن خــال الشــراء بالعمــات األجنبيــة المناســبة واالحتفــاظ بحســابات بنكيــة
بالعمــات المتعلقــة بعمليــات الشــراء.
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــات علــى االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر والحســابات البنكيــة ومدينــو ودائنــو عمليــات
التمويــل اإلســامي المقومــة بعمــات بخــاف الدينــار الكويتــي.
التعرض لمخاطر العمالت
كما في تاريخ بيان المركز المالي ،تتعرض المجموعة لمخاطر صافي الموجودات الهامة المقومة بعمالت أجنبية:

دينار كويتي

نسبة التغير في أسعار العمالت

التأثير على األرباح أو الخسائر

%

دينار كويتي

2013
دوالر أمريكي

()8,467,206

10

()846,721

ريال سعودي

5,440,011

10

544,001

نسبة التغير في أسعار العمالت

التأثير على األرباح أو الخسائر

%

دينار كويتي

دينار كويتي
2012
دوالر أمريكي

()5,767,208

10

()576,721

ريال سعودي

5,270,120

10

527,012

دوالر سنغافورة

242,936

10

24,294

دوالر هونج كونج

1,157,741

10

115,774

روبية إندونيسيا

255,240

10

25,524

ريجيت ماليزيا

250,508

10

25,051

بات تايالندي

397,293

10

39,729

جنيه إسترليني

681,961

10

68,196

وون كوري

1,308,100

10

130,810
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إن انخفــاض الدينــار الكويتــي بنســبة  %10مقابــل العمــات الــواردة أعــاه كمــا فــي  31ديســمبر ســيكون لــه نفــس التأثيــر ولكــن بصــورة عكســية مــع ثبــات كافــة
المتغيــرات األخــرى.

 -١٨إدارة رأس المال
إن سياســة اإلدارة هــي الحفــاظ علــى قاعــدة رأس مــال قويــة لدعــم التنميــة المســتقبلية لألعمــال .تقــوم اإلدارة بمراقبــة العائــد علــى رأس المــال مــن خــال إدارة
التدفقــات النقديــة التشــغيلية .كمــا تســعى اإلدارة للحفــاظ علــى التــوازن بيــن عوائــد أعلــى وبيــن المزايــا واألمــان الــذي يوفــره الوضــع الســليم لــرأس المــال .إن
المجموعــة ال تخضــع لمتطلبــات رأســمالية مفروضــة مــن جهــات خارجيــة فيمــا عــدا متطلبــات الحــد األدنــى لــرأس المــال بموجــب قانــون الشــركات رقــم  25لســنة
 2012وتعديالتــه.

 -١٩التزامات رأسمالية
خــال الســنة ،قامــت المجموعــة بإبــرام عقــود تتعلــق بإنشــاء مبنــى علــى عقــار اســتثماري قيــد اإلنشــاء بمبلــغ  184ألــف دينــار كويتــي ( 355 :2012ألــف دينــار
كويتــي).
فيمــا يتعلــق بحصــة المجموعــة فــي شــركة محاصــة ،بلغــت حصــة المجموعــة مــن االلتزامــات الرأســمالية  3,088ألــف دينــار كويتــي ( 2,208 :2012ألــف دينــار
كويتــي).
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