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املؤرشات
املالية
—

2009 — 1,469,573

2010 — 986,357

)2011 — (1,430,234

2012 — 5,165,264

2013 — 46,165,282

2014 — 7,521,143

2009 — 2,578,394

2010 — 2,237,679

2011 — 76,116

2012 — 6,966,878

2013 — 48,918,340

2014 — 9,666,128

2009 — 16,748,851

2010 — 26,738,636

2011 — 28,836,468

2012 — 38,061,829

2013 — 84,302,139

2014 — 93,780,669
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2015 — 1,748,534

د.ك

2015 — 3,586,483

إجمايل األصول

2015 — 93,147,711

د.ك

2016 — 823,128

إجمايل اإليرادات
التشغيلية

2016 — 2,562,577

د.ك

2016 — 96,018,695

صايف الربح

2009 — 279,278

2010 — 10,234,238

2011 — 13,796,085

2012 — 17,716,440

2013 — 19,213,171

2014 — 21,752,551

2015 — 16,236,491

2009 — 9.80

2010 — 6.58

)2011 — (9.53

2012 — 34.44

2013 — 307.77

2014 — 50.14

2015 — 11.66

2009 — 9.80

فلس

2010 — 5.99

)2011 — (8.67

2012 — 34.34

2013 — 226.91

2014 — 11.56

* حقوق املساهمني كما هو يف بداية العام

2015 — 2.43

2016 — 17,602,700

2016 — 5.49

العائد عىل
حقوق املساهمني
د.ك*

د.ك

2016 — 1.07

ربحية السهم

إجمايل املطلوبات

املؤرشات
املالية
—

صايف الربح

0.823

ربحية السهم
مليون
د.ك

إجمايل اإليرادات التشغيلية

2.563

العائد عىل حقوق املساهمني

1.07

مليون
د.ك

إجمايل األصول

96.02

)(%

القيمة الدفرتية للسهم

مليون
د.ك

إجمايل املطلوبات

17.602

مليون
د.ك

إجمايل حقوق املساهمني

78.415
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5.49

فلس

مليون
د.ك
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التوزيع الجغرايف
الســتثمارات الرشكة يف 2016
—

فرنسا
لبنان
الهند

اململكة العربية الســعودية

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
—
الضغــوط عــى األســعار ،فقــد تمكنــا مــن زيــادة مســتويات اإلشــغال

األخوة املســاهمون األفاضل،،،

وإن كان ذلــك بوتــرة أبطــأ ممــا كنــا نتطلــع إليــه ،وممــا يبعــث عــى

الســام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إنــه ملــن دواعــي ســروري أن أضــع بــن أيديكــم التقريــر الســنوي الثامــن

لشــركة حيــاة لالســتثمار عــن العــام . 2016

االطمئنــان أن أغلــب مســتأجري املجمــع قامــوا بتجديــد عقــود اإليجــار

فــور انتهائهــا .

وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن أعمــال إنشــاءات مشــاريعنا قــد اكتملــت،

خيمــت خــال العــام حالــة مــن الضباب الســيايس والســيما يف األســواق

باســتثناء وحيــد هــو مشــروع بعبــدا يف دولــة لبنــان ،حيــث مــن املتوقــع

مــن االتحــاد األوروبــي واالنتخابــات األمريكيــة ،وصعــود الحــركات

 ، 2017وذلــك بســبب تغيــر اســراتيجية البيــع يف ذلــك املشــروع بمــا

املتقدمــة هــذا العــام ،خاصــة بعــد نتائــج اســتفتاء خــروج بريطانيــا
الشعبوية  ،األمر الذي يوحي بأن التوجه العام يف تلك البلدان يميل

نحــو الحمائيــة ويتضــارب مــع العوملــة االقتصاديــة وسياســات االنفتــاح.
لقــد واجهنــا خــال معظــم فــرات العــام نفس التحديــات التي تعرضنا

لهــا يف عــام  2015باســتثناء وحيــد كان مــن نصيــب أســواق الســلع
األساســية؛ حيــث حققــت األســواق الناشــئة (طبقــاً ملؤشــرMSCI
لألســواق الناشــئة) أداء متميــز بعائــدات بلغــت  +8.6٪خــال العــام،
متفوقــة عــى أداء األســواق املتقدمــة (مؤشــر  MSCIالعاملــي) التــي

حققــت عائــدات بلغــت  .5.3٪بنهايــة العــام ،ومــن ضمــن أحــداث

الهامــه خــال العــام كانــت موافقــة أعضــاء منظمــة الــدول املصــدرة

للنفــط (أوبــك) عــى تخفيــض اإلنتــاج ،مــا أدى إىل اســتقرار أســعار
النفــط وســاعد أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــى إقفــال

العــام يف مســتوى أفضــل مــن توقعــات بدايــة العــام.

وعــى صعيــد شــركة حيــاة لالســتثمار ،فقــد حققــت الشــركة إيــرادات

بلغــت  2.56مليــون دينــار كويتــي عــى محفظتهــا االســتثمارية املجمعــة
عىل خلفية إعادة تقييم مبنى الشقق السكنية يف بعبدا يف جمهورية

لبنــان  ،ومجمــع النخلــة الســكني يف مدينــة الريــاض باململكــة العربيــة

أن تســتمر أعمــال التشــطيبات الداخليــة للوحــدات حتــى منتصــف عــام

يتالئــم مــع املتطلبــات االســتثمارية يف تلــك املنطقــة.

وســوف يكــون تركيزنــا خــال الفــرة القادمــة نحــو االهتمــام املتزايــد
بأنشــطة املبيعــات والتســويق للمشــاريع التــي تــم االنتهــاء منهــا،
ويحدونــا التفــاؤل واألمــل بشــأن آفــاق العــام املقبــل بعــد االســتقرار

األخــر يف أســعار النفــط  ،ودالئــل االنتعــاش التــي تجلــت يف إهتمامــات
املســتثمرين لالســواق العقاريــة خــال األشــهر األخــرة.

ورغــم أن األســواق يف الوقــت الحــايل أكــر ترابطــا مــن أي وقــت مــى،
إال أن الفوائــد الواضحــة لتطبيــق التجــارة الحــرة تحتــاج ان تكــون

متوازنــة بشــكل افضــل مــع تطلعــات الجمهــور ،حيث زادت التقييمات
عــن مســتويات األربــاح يف بعــض األســواق .ومــع ذلــك ،فلــكل ســوق

فرصــه املســتقلة عــن غــره  ،وســوف نواصــل استكشــاف هــذه الفــرص
وتحليــل موائمتهــا بشــكل مناســب مــع أوضــاع املخاطــر بالنســبة
للشركة والعمالء.

ويف الختــام ،ال يســعني إال أن أتقــدم بالشــكر الجزيــل للمســاهمني

ولفريــق العمــل الذيــن جعلــوا عــام  2016لبنــة جديــدة يف بنــاء شــركتنا.

الســعودية .ويرجــع ســبب انخفــاض اإليــرادات إىل عــدم بلــوغ مجمــع

مدينــة الريــاض الســكني مســتويات اإلشــغال الكاملــة ،فيمــا بلــغ صــايف
األربــاح لعــام  0.823 2016مليــون دينــار كويتــي.

ويســرين أن أبلغكم بأنه رغم أحوال الســوق غري املواتية ،فقد نجحت

الشــركة يف إتمــام عمليــة بيــع أرض الشــركة يف منطقــة األشــرفية يف

جمهوريــة لبنــان ،حيــث قــام املشــري بإجراءات االطالع النايف للجهالة
عــى مســتندات العقــار خــال العــام  ،وتــم اســتكمال عمليــة اليــع يف

د .نبيــل أحمــد املناعي

رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي

ينايــر . 2017

يف تقريــر الشــركة لعــام  ،2015ذكرنــا أن هدفنــا هــو تحقيــق نســبة

إشــغال عاليــة يف مشــاريع الشــركة ومــن ثــم التخــارج الناجــح مــن هــذه

املشاريع .إال ان التحديات االستثمارية التي واجهت املنطقة زادت من
صعوبــة تحقيــق هــذا الهــدف ،ففــي مشــروع النخلــة الســكني ورغــم مــا
تعــرض لــه أغلــب منافســينا مــن إنخفــاض معــدالت االشــغال وزيــادة
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مجلس
اإلدارة
—

اإلدارة
التنفيذية
—

د .نبيـل أحمـد املناعـي

د .نبيــل أحمــد املناعــي

رئيــس مجلــس اإلدارة و الرئيــس التنفيــذي

السـيد يعقوب يوسـف املزيني

رئيــس مجلــس اإلدارة و الرئيــس التنفيــذي

السـيد يعقوب يوسـف املزيني

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة و الرئيــس التنفيــذي

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة و الرئيــس التنفيــذي

السـيد سـليمان براك املرزوق

السـيد أفتـاب علـم

عضــو مجلــس اإلدارة

مدير إدارة االستثمار

السـيد عبداللـه عبدالحميـد املـرزوق
عضــو مجلــس اإلدارة

السـيد وليـد عبدالكريـم
عضــو مجلــس اإلدارة

السـيد باسـل الهارون
عضــو مجلــس اإلدارة

هيئة الرقابة
الرشعية
—
أ .د .عبدالعزيــز القصــار
رئيس

د .عيسى زيك
عضو

د .عيل الراشـد

عضو

املدقق
الخارجي
—
يك بـي أم جـي صـايف املطـوع
و ش ــرك ــاه

تقرير
إدارة الرشكة
—
كانــت حالــة عــدم اليقــن الســيايس محــط االهتمــام خــال عــام  ، 2016فقــد أدى اســتفتاء خــروج
اململكــة املتحــدة مــن منطقــة اليــورو واالنتخابــات األمريكيــة واالســتفتاء اإليطــايل الــذي أطــاح بعــدة
مرشــحني إىل تصاعــد أصــوات الحــركات الشــعبوية والقــوى القوميــة يف تلــك البلــدان ،وإن كان
يتوجــب التمهــل ملتابعــة مــدى اســتمرار هــذا التوجــه خــال الســنة املقبلــة .وبالرغــم مــن االضطرابــات
السياســية الــي شــهدناها ،إال أن أســواق األســهم يف جميــع أنحــاء العالــم ســجلت عوائــد جيــدة إىل
حــد مــا عــى خلفيــة انتعــاش أســعار الســلع األساســية ،وكانــت قطاعــات املــواد والطاقــة هــي أفضــل
القطاعــات مــن حيــث األداء يف معظــم األســواق.
فقــد حقــق مــؤرش  MSCIلألســواق الناشــئة خــال العــام عائــد بنســبة  ، 8.6%يف حــن ســجل
مــؤرش MSCIالعاملــي (الــذي يتابــع حركــة األســواق املتقدمــة) ارتفــاع بنســبة  .5.3%وكانــت الــدول
املصــدرة للســلع األوليــة والــي شــهدت تراجعــا خــال الســنوات الســابقة  ،أفضــل األســواق مــن
حيــث األداء .فقــد احتــل الســوق الربازيــي مكانــة الصــدارة بــن هــذه األســواق مــن حيــث األداء
محققــا ً عائــد بنســبة  63%يف ظــل تراجــع املخــاوف بشــأن فضيحــة برتوبــراس وتحــن أســعار
الصــادرات للســلع األساســية مثــل خــام الحديــد وفــول الصويــا .ومــن جانــب آخــر  ،ســجل الســوق
النيجــري  ،والــذي فــرض ضوابــط جديــدة عــى رأس املــال  ،وواجــه تهديــدات أمنيــة طالــت خطــوط
النفــط أســوأ أداء بنســبة ( .)-40%وتجــدر اإلشــارة إىل أن ســوق األســهم الصيــي أقفــل العــام
بانخفــاض بلغــت نســبته ( 18%مــؤرش شــنغهاي املركــب) ،ويرجــع هــذا االنخفــاض الكبــر إىل ضعــف
اإلصالحــات الســوقية الــي نفذتهــا الجهــات الرقابيــة.
ورغــم اســتمرار الطلــب القــوي مــن جانــب املســتهلكني  ،فقــد تراجعــت أســعار النفــط الخــام خــال
معظــم فــرات هــذا العــام بســبب ضغــوط ارتفــاع مســتويات اإلنتــاج واملخــزون .وقــد اتفــق أعضــاء
منظمــة الــدول املصــدرة للنفــط (أوبــك) يف نهايــة شــهر نوفمــر مــن هــذا العــام عــى خفــض اإلنتــاج
ممــا ســاعد عــى ارتفــاع أســعار النفــط لتصــل إىل أعــى مســتوياتها منــذ  17شــهرا ،حيــث راوحــت
أســعار خــام برنــت حــول متوســط ســعري يعــادل  44دوالرا خــال العــام  ،حيــث بلــغ نحــو  57دوالر
للربميــل يف نهايــة العــام.
وال يــزال يراودنــا التفــاؤل الحــذر بشــأن آفــاق عــام  ،2017فبعــد ســنوات مــن انخفــاض أســعار
الفائــدة وانخفــاض معــدالت التضخــم  ،كانــت ال تــزال بعــض الــدول الصناعيــة يف بدايــة مرحلــة
إعــادة النظــر يف اتجاهــات أســعار الفائــدة  ،وال يخفــى أن ســلوك هــذا االتجــاه محــل ترحيــب
وقبــول إذ بموجبــه ســوف يرتكــز الدخــول إىل األســواق بشــكل أكــر عــى األساســيات االقتصاديــة
بــد ًال مــن التدابــر التحفيزيــة الــي تتبناهــا البنــوك املركزيــة .ومــع ذلــك ،ونظ ـ ًرا لحالــة عــدم اليقــن
املتزايــدة ،عــى املســتثمرين مواصلــة بــذل مزيــد مــن الحــذر بشــأن التغــرات الــي تطــرأ عــى البيئــة
االقتصاديــة والسياســية  ،ومــن املرجــح أن يهــل العــام الجديــد بفــرص جديــدة للمســتثمرين عــى
املــدى الطويــل ،وســوف يكــون تركيــز واهتمــام املســتثمرين عــى الحــد مــن املخاطــر هــو مفتــاح
الدخــول للقطــاع االســتثماري.
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الكويت

الوضــع االقتصــادي الــكيل
بالرغــم مــن التحديــات التــي تزامنــت مــع تراجــع أســعار النفــط عــى مــدار العــام  ،فقــد حقــق االقتصــاد الكويتــي أداء جيــدا  ،وإن وجــدت بعــض

جوانب الضعف .وتتوقع التقديرات حدوث نمو خالل عام  2016يرتاوح بني  2.5٪و  3.5٪بفضل مساهمة عادلة من القطاعات النفطية وغري

النفطيــة  ،حيــث ســاهم االنفــاق القــوي  ،وبالــذات عــى املشــاريع الرأســمالية يف دعــم مســتويات النمــو يف القطاعــات الغــر نفطيــة .حيــث تســتهدف
خطــة التنميــة الحكوميــة تنفيــذ اســتثمارات بقيمــة  34مليــار دينــار كويتــي حتــى عــام  .2020وقــد بلغــت قيمــة ترســيات املشــروعات  3.6مليــار دينــار
كويتــي للفــرة املنتهيــة يف ســبتمرب  ،2016بمــا يف ذلــك مشــروع املطــار الجديــد بتكلفــة تقديريــة تبلــغ  1.3مليــار دينــار كويتــي.

ولعــل مــن القــرارات املهمــه التــي اتخذتهــا الحكومــة يف ســبتمرب مــن هــذا العــام هــو قــرار رفــع أســعار الوقــود  ،وذلــك بدافــع ترشــيد االســتهالك عــى
املحروقــات  ،وخاصــة يف ظــل ضعــف توقعــات أســعار النفــط املســتقبلية .ومــع ذلــك ،ويبــدو أن تلــك الخطــوة قــد أدت إىل توخــي املســتهلكني الحــذر

للتكيــف مــع ارتفــاع أســعار الوقــود؛ حيــث انخفــض اإلنفــاق االســتهاليك بشــكل ملحــوظ وقــت صــدور القــرار وتباطــأ معــدل نمــو الديــن للقطــاع
العائــي يف األشــهر األخــرة.

وألقــت أســعار النفــط املنخفضــة بظاللهــا عــى الوضــع املــايل العــام  ،مــا أدى إىل اتخــاذ بعــض التدابــر التقشــفية  ،ناهيــك عــن تأثريهــا عــى القطــاع
العقــاري؛ حيــث ســجلت قيمــة الصفقــات العقاريــة تراجعــاً بلغــت نســبته  27٪خــال فــرة االثنــا عشــر شــهرا .وكان االنخفــاض الكبــر عــى حســاب

قطاعــي الســكني واالســتثماري يف حــن شــهد القطــاع التجــاري زيــادة متواضعــة يف املبيعــات .وقــد تفســر توقعــات زيــادة املعــروض مــن القســائم
الســكنية وبنــاء الحكومــة للمنــازل جــزء مــن التدهــور الــذي طــرأ عــى ســوق العقــارات الســكنية.

وقــد كانــت الضغــوط التضخميــة ضعيفــة طــوال معظــم فــرات العــام  ،باســتثناء االرتفــاع املســجل وقــت صــدور قــرار زيــادة أســعار الوقــود يف
ســبتمرب؛ حيــث قــدر متوســط التضخــم بنســبة  3.4٪هــذا العــام .ويرجــع الســبب الرئيــي لضعــف ضغــوط التضخــم إىل تراجــع أســعار قطــاع
الخدمات الســكنية ليصل إىل  1.6٪يف أكتوبر  2016مقارنة بنســبة  4٪يف العام الســابق .ومن جانب آخر  ،من املتوقع أن يصل نســبة العجز يف

املوازنــة العامــة لنحــو  18٪مــن الناتــج املحــي اإلجمــايل لهــذا العــام  ،وذلــك بعــد خصــم املخصــص اإلجبــاري لصنــدوق األجيــال املقبلــة .ومــع ذلــك،

فــإن إعــداد امليزانيــة وفــق توقعــات بأســعار محافظــة بقيمــة  35دوالر للربميــل أمــرا جيــد كإجــراء تحفظــي.

وإذ نتطلــع إىل املســتقبل  ،يبــدو أن معــدالت النمــو يف الناتــج املحــي اإلجمــايل لعــام  2017ســتتأثر بثــاث عوامــل وهــي :أوال ،مــن املرجــح أن
يشــهد قطــاع النفــط ضعفــاً يف النمــو بســبب خفــض اإلنتــاج التزامــا بقــرار األوبــك .ثانيــا ،أهميــة مواصلــة اإلنفــاق الحكومــي املســتدام عــى املشــاريع
الرأســمالية لدعــم الطلــب عــى الخدمــات يف القطــاع غــر النفطــي .ثالثــا ،مــن املتوقــع اســتمرار ضعــف إنفــاق املســتهلكني عــى خلفيــة اإلصالحــات

وإجــراءات رفــع الدعــم املســتمرة .ومــن املتوقــع أن يــراوح نمــو الناتــج املحــي اإلجمــايل للعــام املقبــل بــن نســبة  1.7٪و .2.6٪

ســوق الكويت لألوراق املالية
اتســم أداء أســهم الشــركات الكبــرة يف بورصــة الكويــت بالضعــف خــال فــرات العــام؛ حيــث أقفــل املؤشــر الــوزين هــذا العــام بعائــد بلغــت نســبته

 .-0.4٪فيمــا حقــق قطــاع الخدمــات الصحيــة أفضــل أداء بنســبة بلغــت ( ،)+25.2٪يليــه القطــاع الصناعــي بنســبة ( ، )17.9٪ +يف حــن ســجلت

قطاعــات النفــط والغــاز والتكنولوجيــا نســبة ( )-15.2٪و( )-13.7٪عــى التــوايل  ،وبذلــك تصبــح أســواء القطاعــات مــن حيــث األداء .وقــد انخفــض
إجمــايل قيمــة التــداول بنســبة  27.5٪خــال العــام ليصــل إىل  9.5مليــار دوالر ،يف حــن تراجعــت كميــات األســهم املتداولــة بنســبة  27٪لتصبــح
 30.3مليــار ســهم  ،كمــا بلغــت الرســملة الســوقية بنهايــة العــام  24.08مليــار دينــار كويتــي مســجلة انخفــاض بنســبة  1.9٪عــن العــام الســابق.

تقرير
إدارة الرشكــة (تابع)
—
مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
دفعــت أســعار النفــط الضعيفــة معظــم بلــدان املنطقــة إىل تعجيــل اإلصالحــات ومضاعفــة جهودهــا لتنويــع اقتصاداتهــا بعيــدً ا عــن االعتمــاد عــى

النفط .ويف هذا الصدد عمدت اململكة العربية السعودية  -أكرب اقتصاديات املنطقة – لإلعالن عن خطة طموحة للرؤية السعودية لعام 2030

تتنــاول التدابــر املقرتحــة إلعــادة هيكلــة الحكومــة وتحقيــق التــوازن املــايل وتعزيــز جهــود الخصخصــة .وقــد اتجهــت الــدول إىل أســواق الســندات
الدولية بحثاً منها عن سبل لتمويل عجز املوازنة العامة؛ حيث تصدرت اململكة العربية السعودية عىل بقية دول املنطقة يف االقرتاض األجنبي

 ،مــن خــال اصــدار الســندات يف األســواق املاليــة الدوليــة بمبلــغ  17.5مليــار دوالر أمريــي خــال الربــع الرابــع مــن العــام ،يف حــن تعتــزم الكويــت
اتبــاع هــذا النهــج يف عــام  .2017وقــد نمــت إصــدارات الســندات التقليديــة يف منطقــة الشــرق األوســط بنســبة  10٪لتصبــح  102مليــار دوالر أمريــي

مقارنــة بالعــام الســابق .ومــن جانــب أخــر انخفضــت إصــدارات الصكــوك بشــكل طفيــف خــال عــام  ،2016إذ يشــكل الســوق حصــة بســيطة مــن
إجمــايل إصــدارات الدخــل الثابــت يف املنطقــة.

وقــد أخــذت أســواق األســهم يف منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي نفــس منحنــى أســعار النفــط؛ حيــث أدى هبــوط أســعار النفــط خــال النصــف
األول مــن العــام إىل نوبــات هبــوط متعــددة يف عــدة أســواق بمجلــس التعــاون الخليجــي خــال العــام .وخــال النصــف الثــاين مــن العــام وتحديــداً يف
الربــع الرابــع ،أســهم اتفــاق أوبــك للحــد مــن إنتاجهــا يف تحســن الثقــة بصــورة كبــرة وســاعد معظــم األســواق عــى إقفــال العــام بعوائــد إيجابيــة.
وكان ســوق دبــي هــو أقــل األســواق تأثــراً بهبــوط أســعار النفــط مقارنــة باألســواق األخــرى؛ حيــث ســجل أفضــل أداء يف املنطقــة لهــذا العــام بعائــد
بلغــت نســبته  .12٪ +يف حــن احتــل ســوق ســلطنة عمــان املرتبــة الثانيــة بنســبة  .7٪وكان الســوق الســعودي ( )TASIهــو األســوأ مــن حيــث األداء

بني دول املنطقة حتى سبتمرب بعائد سبيل بلغ  -22٪وذلك قبل أن يتعافى يف الربع الرابع حتى نهاية العام ليسجل عائد إيجابي بنسبة .٪+4

وجنــت الســعودية معظــم مكاســبها مــن القطاعــات الكــرى ،مثــل قطاعــي الطاقــة والخدمــات والبرتوكيماويــات اللــذان ارتفعــا بنســبة  41٪و 25٪
عــى التــوايل ،مــا يعكــس التفــاؤل يف ســوق النفــط بنهايــة العــام.

وقــد ظــل نشــاط التــداول ضعيفــا حتــى الربــع الثالــث يف أســواق املنطقــة قبــل أن يعقبــه انتعــاش خــال آخــر شــهرين مــن العــام .ورغــم هــذه الزيــادة،

فقــد بقيــت قيمــة األســهم املتداولــة يف مجلــس التعــاون الخليجــي عنــد أدىن مســتوى لهــا منــذ خمــس ســنوات حيــث بلغــت  388.2مليــار دوالر
أمريــي ،تــأيت الســعودية يف املرتبــة األوىل بنســبة  79٪تليهــا دبــي بنســبة .9.3٪

هــذا ومــن املتوقــع أن ينمــو اقتصــادات منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي بنســبة  ، 2٪مدعومــا بالنمــو يف القطــاع غــر النفطــي واملشــاريع
العامــة واالنفــاق الرأســمايل الحكومــي .ومــن املتوقــع أن ترتاجــع نســبة العجــز يف املوازنــات العامــة إىل النصــف مــن متوســط  10٪اىل الناتــج املحــي

اإلجمــايل يف عــام  2016إىل  5٪خــال العــام املقبــل .ومــن املتوقــع تطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة يف مجلــس التعــاون الخليجــي خــال عــام .2018

األسواق العالمية
خفض صندوق النقد الدويل يف أكتوبر  2016توقعات نمو االقتصاد العاملي إىل  % 3.1لعام  ، 2016قبل أن يتعافى ليسجل نسبة  % 3.4لعام

 .2017وقــد تــم تعديــل توقعــات عامــي  2016و  2017بانخفــاض بلغــت نســبته  0.1نقطــة مئويــة مقارنــة بتقديــرات شــهر أبريــل ،األمــر الــذي يعكــس
نظــرة أكــر تحفظــاً بالنســبة لالقتصــادات املتقدمــة  ،عــى خلفيــة تصويــت اململكــة املتحــدة عــى الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي يف يونيــو .وتظهــر

بيانــات نهايــة العــام األخــرة أن نمــو نمــو الواليــات املتحــدة ســيبقى قويــا إىل حــد معقــول إال أنــه مــن املتوقــع أن تســتمر حالــة السياســة النقديــة
امليســرة يف أوروبــا خــال العــام املقبــل.

حياة لإلستثمار | التقرير السنوي 2016

صفحة — 10

األســواق املتقدمة
الواليــات املتحــدة األمريكيــة — تعــززت معــدالت نمــو االقتصــاد األمريــي طــوال العــام؛ حيــث بقــي عالمــة بــارزة يف االقتصــاد العاملــي .حيــث أنــه
يف نوفمــر  2016ســجل ســوق العمــل أداءً قويــا مــع بلــوغ معــدل البطالــة اىل مســتويات متدنيــة بلغــت  .4.6٪وخــال اجتماعــه يف ديســمرب  ،رفــع

االحتياطــي الفيــدرايل أســعار الفائــدة بمقــدار  25نقطــة أســاس للمــرة األوىل خــال العــام  ،كمــا أعطــى اشــارات إىل زيــادات أخــرى متوقعــه بوتــرة
أســرع خــال عــام  ، 2017وذلــك كــردة فعــل مــن جانــب الســلطة النقديــة اىل وعــود إدارة ترامــب بخفــض الضرائــب وزيــادة اإلنفــاق عــى البنيــة

التحتيــة وتخفيــظ الضوابــط التنظيميــة.

ومــن املتوقــع تحســن النمــو االقتصــادي يف عامــي  2017و  ،2018يف ظــل توقــع تأثــر السياســة املاليــة التوســعية املفرتضــة  ،وأخــذا بعــن االعتبــار

آثــار ارتفــاع قيمــة الــدوالر وانخفــاض اســتثمارات الطاقــة .كمــا ارتفعــت عمليــة التوظيــف بشــكل مطــرد رغــم توقــع حــدوث تباطــأ مــا خــال عــام
 .2017ومــن املتوقــع أن تنتهــج السياســية الجديــدة رفــع أســعار الفائــدة بشــكل تدريجــي  ،يف حــن يتوقــع االحتياطــي الفيــدرايل حــدوث ثــاث

طفــرات يف الســعر خــال عــام  2017بــدال مــن املرتــن اللتــان أشــار إليهمــا يف ســبتمرب .ومــن املتوقــع أن نشــهد سياســة ماليــة توســعية أكــر مالئمــة مــع

زيــادة اإلنفــاق العــام واالســتثمار وتخفيــض الضرائــب عــى خلفيــة بــدء اإلدارة الجديــدة يف تنفيــذ ألويــات سياســاتها .وســيوفر ذلــك دفعــة ســريعة
لالقتصــاد والســيما يف عــام .2017

أوروبــا — واصلــت االقتصاديــات االوروبيــة االنتعــاش املتواضــع يف منطقــة اليــورو خــال عــام  ،2016مدفوعــا بالطلــب املحــي القــوي وقطــاع

خارجــي يتســم بالضعــف ،ناهيــك عــن أن التحســينات التــي شــهدها ســوق العمــل وتراجــع التضخــم والسياســات النقديــة امليســرة للغايــة قــد

ســاهمت يف النمــو املحــي  ،ومــع ذلــك ،فلــم تســجل االســتثمارات تطــورا يذكــر .هــذا ولــم نشــهد أي تداعيــات لخــروج بريطانيــا املبكــر مــن االتحــاد
األوروبــي يف الربــع الثالــث  ،حيــث حافــظ نمــو الناتــج املحــي اإلجمــايل عــى وتريتــه.

ومــن املتوقــع أن يبقــى نمــو الناتــج املحــي اإلجمــايل ضعيفــا خــال العــام القــادم .ورغــم الشــروط النقديــة الداعمــة  ،فمــن املرجــح اســتمرار حالــة

الضعــف التــي تهيمــن عــى الوضــع االســتثماري  ،األمــر الــذي يعكــس انخفــاض الطلــب وهشاشــة القطــاع املصــريف وعــدم اليقــن بشــأن التكامــل
األوروبــي .جديــر بالذكــر أن ارتفــاع معــدالت البطالــة والزيــادة املتواضعــة يف األجــور مــن شــأنها تحجيــم االســتهالك الخــاص ،يف حــن أن خفــض كل

مــن التجــارة العامليــة والنمــو يف اململكــة املتحــدة يف أعقــاب اســتفتاء خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي ســوف يعرقــل ارتفــاع حجــم الصــادرات.
وســوف تظــل التوقعــات بوجــود اختالفــات كبــرة يف النمــو والبطالــة قائمــة يف بلــدان منطقــة اليــورو.

هــذا وســوف تشــهد العديــد مــن الــدول األعضــاء يف االتحــاد األوربــي إجــراءات االنتخابــات؛ حيــث ســيتوجه الناخبــون يف هولنــدا وفرنســا وأملانيــا إىل
صناديق االقرتاع لإلدالء بأصواتهم يف مارس ومايو وسبتمرب من العام القادم .وهناك شكوك حول ما إذا كانت االنتخابات املقبلة سوف تكون
يف صالــح القــوى القوميــة يف كل مــن هــذه البلــدان وســوف تختــر تماســك االتحــاد.

اليابان — تأيت التحديات الرئيســية التي تواجه االقتصاد الياباين يف عام  2016من املشــهد الضبابي العاملي والني القوي .ورغم هذه التحديات،
فقــد شــهد الربــع الثالــث نمــواً قويــا بلغــت نســبته  2.2٪مقارنــة بالربــع الثــاين مــن العــام  ،رغــم أن اســتمرار ضعــف نمــو األجــور مــن شــأنه إضعــاف
االســتهالك الخــاص .كمــا أن فــوز دونالــد ترامــب يف االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة قــد يكــون بمثابــة صدمــة لكافــة القطاعــات الخارجيــة الهامــة،

إال أن مــا يخفــف ذلــك األثــر هــو يف حــال اســتمر الــدوالر األمريــي يف الصعــود .

ومــن املتوقــع أن يحقــق النمــو االقتصــادي نســبة  1.0٪يف عــام  2017قبــل أن يتباطــأ ليصــل إىل  0.8٪يف عــام  ، 2018األمــر الــذي قــد يرفــع نســبة

التضخــم الشــامل إىل  1.25%بحلــول نهايــة عــام  .2018ومــن املتوقــع أن يســتمر ارتفــاع االســتهالك الخــاص يف ضــوء نقــص العمالــة واملســتوى
التاريخي املرتفع الذي تحققته أرباح الشــركات .ويتوجب عىل بنك اليابان التمســك بسياســة التيســر النقدي وذلك حتى اســتقرار التضخم فوق
نســبة  2٪املســتهدفة  ،مــع أخــذ التكاليــف ومخاطــر التقلبــات املاليــة املحتملــة بعــن االعتبــار.

اململكــة املتحــدة — بعــد االســتفتاء ،تعــرض معــدل النمــو يف اململكــة املتحــدة خــال الربــع الثالــث لتباطــأ طفيــف  ،إال أن هــذا التباطــؤ كان أقــل

مــن املتوقــع مــن األســواق املاليــة .كمــا انخفــض معــدل البطالــة يف ســبتمرب وبقــي مؤشــر مديــري املشــريات الصناعيــة يف مجــال توســعي يف أكتوبــر.
كمــا ضربــت الجنيــه دوامــة مــن الصعــود والهبــوط؛ حيــث ارتفعــت قيمتــه يف بدايــة نوفمــر بعــد قــرار املحكمــة العليــا الــذي قــى بضــرورة حصــول
الحكومــة عــى موافقــة برملانيــة لبــدء التفــاوض مــع االتحــاد األوروبــي .ويمكــن أن يؤخــر هــذا القــرار -إذا أيدتــه املحكمــة العليــا  -خــروج بريطانيــا مــن
االتحــاد األوروبــي أو يجــر الحكومــة عــى الخــروج بطريقــة أكــر سالســة.

تقرير
إدارة الرشكــة (تابع)
—
جديــر بالذكــر أن التصويــت عــى اســتفتاء خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي قــد أدى إىل تقليــص احتمــاالت النمــو وزيــادة التقلبــات وهــو مــا
يتضــح جليــاً مــن انخفــاض قيمــة العملــة بشــكل كبــر .مــن جانــب آخــر ســاهمت السياســة النقديــة يف التخفيــف مــن التأثــر الفــوري للصدمــة عــن
طريــق دعــم اســتقرار األســواق املاليــة وتعزيــز ثقــة املســتهلكني .هنــاك قــدر كبــر مــن عــدم اليقــن وهــو مــا ســيؤثر بشــكل متزايــد عــى النمــو وال ســيما

االســتثمار الخــاص بمــا يف ذلــك االســتثمار األجنبــي املباشــر.

األســواق الناشــئة
الصني — يمىض االقتصاد عىل الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو سنوي مستهدف يرتاوح بني  6.5٪و  7.0٪يدعمه االستهالك الخاص القوي

واالســتثمارات .وقــد أكــد بنــك الصــن الشــعبي يف تقريــره عــن السياســة النقديــة للربــع الثالــث عــى أن تحقيــق التــوازن يف ظــل خفــض فقاعــات
األصــول وتحقيــق االســتقرار يف النمــو ســيمثل التحــدي الرئيــي يف املســتقبل املنظــور.

وتدعــم عمليــة التحفيــز التــي تقــوم بهــا الحكومــة النمــو االقتصــادي  ،إال أنــه مــن املتوقــع أن ينخفــض النمــو أكــر ليصــل إىل نســبة  6.1٪بحلــول عــام
 ،2018مــع زيــادة يف املخاطــر يف الوقــت ذاتــه .ويمــر االقتصــاد الصينــي بمرحلــة انتقاليــة مــن عــدة جوانــب؛ حيــث ارتفعــت أســعار املســاكن بســرعة
مــرة أخــرى يف املــدن الكــرى  ،ومــن املتوقــع أن يبقــى نمــو االســتهالك قويــاً .وســتؤدي انخفــاض فائــض الطاقــات االنتاجيــة إىل تخفيــف وطــأة الهبــوط
عىل أسعار املنتجني ،ومع ذلك سيظل معدل التضخم يف أسعار االستهالك منخفضا .وسترتاجع الصادرات عىل خلفية ضعف الطلب العاملي

وفقــدان القــدرة التنافســية.

الهنــد — مــن املتوقــع أن يــؤدي اقــراب موســم املنســون املناخــي بشــكله املتوقــع  ،إضافــة إىل ارتفــاع األجــور الحكوميــة إىل زيــادة اســتهالك القطــاع

العائــي  ،ومــع اســتمرار تباطــأ اســتثمارات القطــاع الخــاص متباطــأ .ويف الوقــت ذاتــه ،تواصــل الحكومــة إحــراز تقــدم يف جهــود اإلصــاح .وقــد ألغــت
الحكومــة اثنــن مــن فئــات النقــل املتــداول بموجــب القــرار الصــادر بتاريــخ  8نوفمــر كخطــوة جريئــة منهــا ملكافحــة التهــرب الضريبــي واملمارســات

غــر القانونيــة .وتمثــل هــذه الفئــات مــا يزيــد عــن  80٪مــن العمــات املتداولــة ،وعــى هــذا مــن املرجــح أن يعــود هــذا القــرار بالســلب عــى النشــاط

االقتصــادي عــى املــدى القريــب .إال أن هــذه الخطــوة مــن شــأنها أن تعــزز الحالــة املاليــة الحكوميــة عــى املــدى الطويــل يف ضــوء زيــادة االلتــزام
الضريبــي وتحســن بيئــة األعمــال.

وســوف تحتفــظ الهنــد بمكانتهــا كأســرع االقتصــادات نمــوا يف مجموعــة العشــرين بمعــدل نمــو ســنوي متوقــع بنســبة  7.5٪خــال عامــي -2017
 ،2018إذ أن ارتفــاع األجــور العامــة واملعاشــات التقاعديــة وارتفــاع اإلنتــاج الزراعــي يف ظــل عــودة موســم األمطــار ســيدعم االســتهالك الخــاص،

كمــا ســينتعش االســتثمار الخــاص تدريجيــا كلمــا تقلــص فائــض الطاقــات االنتاجيــة يف بعــض القطاعــات  ،وكلمــا اكتملــت مشــاريع البنيــة التحتيــة

وقللــت الشــركات االعتمــاد عــى الديــون وقامــت البنــوك بتســوية محافــظ قروضهــا  ،وتــم إقــرار ضريبــة الســلع والخدمــات .ومــع ذلــك فــا يمكــن

تجاهــل املفاجــآت الســلبية الناجمــة عــن إلغــاء بعــض فئــات العملــة؛ حيــث ســتتوقف عواقــب تلــك الخطــوة عــى مقــدار التكيــف الســلويك مــع
املعامــات الرقميــة.

اململكــة العربيــة الســعودية — ومــن املحتمــل أن يلقــي الضعــف الــذي عصــف بمؤشــرات النمــو خــال الربــع الثالــث بظاللــه عــى الربــع األخــر مــن

العــام؛ حيــث هبــط مؤشــر مديــري املشــريات القطــاع غــر الهيدروكربــوين إىل أدين مســتوياته يف أكتوبــر .ورغــم الزيــادة يف إنتــاج النفــط واالرتفــاع
الطفيف الذي حققته أســعار النفط ،فقد تباطأ النشــاط االقتصادي بشــكل حاد هذا العام عىل خلفية التدابري التقشــفية التي نفذتها الحكومة
ســعياً منهــا للتخفيــف مــن وطــأة الهبــوط الكبــر يف عائــدات النفــط .وعــاوة عــى ذلــك ،فقــد أعاقــت ظــروف شــح الســيولة  -والتــي تعــزى بصفــة

أساسية إىل االحتياجات الحكومة املالية  -نشاط القطاع الخاص؛ إال أن ظروف السيولة هذه قد تحسنت بعد إصدار سندات دولية ناجحة يف
أكتوبــر انخفــض عــى إثرهــا ســعر الفائــدة بــن البنــوك الســعودية ( )SIBORخــال الفــرة مــن منتصــف أكتوبــر إىل منتصــف ديســمرب.

ويف ظــل اســتمرار االجــراءات التقشــفية التــي تتبناهــا الحكومــة  ،فمــن املرجــح أن يواصــل النمــو االقتصــادي حالــة مــن الضعــف خــال العــام املقبــل
وإن كان بوتــرة أبطــأ .مــع األخــذ يف االعتبــار أن ارتفــاع أســعار النفــط واتجــاه الحكومــة نحــو تنويــع مصــادر الدخــل بعيــدا عــن االعتمــاد عــى النفــط

مــن شــأنه أن يســمح بنمــو تدريجــي عــى مــدار الســنوات القادمــة .ومــن املتوقــع إحــراز نمــو بنســبة  1.2٪خــال عــام  ،2017مــع مزيــد مــن التحســن
يف ظــروف الســيولة  ،حيــث مــن املتوقــع أن يدعــم اتفــاق أوبــك ارتفــاع أســعار النفــط .ومــع ذلــك  ،وإذا اســتمرت الواليــات املتحــدة يف انتهــاج سياســة
نقديــة متشــددة خــال عامــي  ، 2018-2017فســيكون هنــاك ضغــط تصاعــدي عــى أســعار الفائــدة فيمــا بــن البنــوك الســعودية (.)SIBOR

حياة لإلستثمار | التقرير السنوي 2016

صفحة — 12

أســواق الســلع
بدأ نهج تخفيض اإلنفاق الرأسمايل الذي اتبعه املنتجني يف العمل عىل خفض املعروض من السلع تزامنا مع ازدياد الطلب العاملي؛ حيث ارتفع

مؤشــر بلومــرج للســلع األساســية ( - )BCOMســلة تشــمل  22مــن العقــود اآلجلــة  -بنســبة قاربــت  10%خــال عــام  2016بارتفــاع ســنوي هــو األول
منــذ عــام  .2010وقــد تبايــن أداء مكونــات مؤشــر بلومــرج للســلع األساســية بشــكل كبــر؛ حيــث حقــق الزنــك (أفضــل معــدن مــن حيــث األداء لهــذا

العــام) نســبة ارتفــاع تزيــد عــن  60%هــذا العــام ،تــاه الديــزل بنســبة  % 45تقريبــا ،يف حــن تكبــد القمــح خســارة بلغــت  .12%كمــا انخفــض املعــدن

الثمــن (الذهــب) بشــكل حــاد عــن أعــى مســتوياته بقيمــة  1،366دوالر لألونصــة يف يوليــو  ،حيــث أن ســتضاعف رفــع أســعار الفائــدة األمريكيــة

مــن تكلفــة الفرصــة البديلــة لالحتفــاظ بالذهــب .ومــن غــر املتوقــع حــدوث ارتفاعــات ضخمــة لألســعار خــال عــام  ،2017حيــث ســتحول املخزونــات

العامليــة التــي ال تــزال مرتفعــة دون تقلــب األســعار .وســيكون لتحــركات أســعار صــرف العمــات الرئيســية تأثــرا قويــا عــى أســعار الســلع الزراعيــة.

ويف النصف األول من عام  2017وافقت منظمة الدول املصدرة للبرتول (أوبك) عىل خفض إنتاجها بمقدار  1.16مليون برميل ،يف حني أفادت

روســيا وعــدد قليــل مــن املنتجــن اآلخريــن بتخفيــض إنتاجهــم بمقــدار  560ألــف برميــل يوميــا .وحتــى وإن لــم تمتثــل بعــض البلــدان بشــكل تــام بهــذا

القــرار ،فرببــط التزامــات الســعودية والحلفــاء الخليجيــون الثابتــة مــع االنخفاضــات الطبيعيــة يف أماكــن مثــل فنزويــا مــا يشــر إىل أن إنتــاج أوبــك

ســينخفض .ومــن املتوقــع أن يــؤيت تخفيــض اإلنتــاج ثمــاره لزيــادة األســعار عــى خلفيــة هبــوط مخزونــات النفــط يف دول منظمــة التعــاون والتنميــة
التــي بــدأت تلــوح يف األفــق .وتأسيســاً عــى ذلــك قامــت جولدمــان ســاكس برفــع توقعاتهــا ألســعار خــام غــرب تكســاس الوســيط األمريــي مــن 55
دوالرا إىل  57.50دوالر للربميل خالل الربع الثاين من عام  .2017كما رفعت توقعاتها ألسعار خام برنت من  56.50دوالر إىل  59دوالرا للربميل.

آفــاق 2017
يلــوح يف األفــق وضــع مــايل توســعي يف الواليــات املتحــدة مــن املرجــح أن يســهم يف مزيــد مــن االرتفــاع يف أســعار الفائــدة وقــوة الــدوالر .ومــن املرجــح
أيضــاً أن يكــون هــذا الوضــع محفــزاً للنمــو عــى املــدى القصــر واملتوســط ،ومــع ذلــك فقــد يــؤيت أثــار ســلبية عــى املــدى الطويــل إذا لــم يــؤدي اإلنفــاق
إىل زيــادة كافيــة يف اإلنتــاج .وقــد تكــون األســهم األمريكيــة خــر دليــل عــى هــذا الســيناريو بــأداء جيــد يف بدايــة العــام القــادم قبــل أن تتخــذ منحنــى

هبوطــي مــع نهايــة العــام عــى خلفيــة ارتفــاع توقعــات أســعار الفائــدة والنمــو الضعيــف وقــوة الــدوالر .مــن جانــب آخــر تعــرض األســهم األوروبيــة
إمكانيــة تحقيــق عوائــد جيــدة عــى خلفيــة السياســة النقديــة التوســعية التــي ينتهجهــا البنــك املركــزي األوروبــي ،مــع اســتمرار انخفــاض أســعار

الفائــدة يف أوروبــا وضعــف اليــورو .ومــع ذلــك ،ينصــح باتخــاذ مزيــد مــن الحيطــة فيمــا يتصــل باملخاطــر السياســية املتصاعــدة .ولــذا يستحســن
التنويــع باإلقــدام عــى األســهم اليابانيــة ،رغــم أنــه قــد يكــون هنــاك إفــراط شــديد يف اإلقبــال عــى شــرائها يف الوقــت الحــايل .وفيمــا يتعلــق بأســهم

األســواق الناشــئة ،فمــن األوىل تجنــب البلــدان املدينــة بالــدوالر األمريــي بســبب تصاعــد ســعر صــرف الــدوالر األمريــي؛ حيــث تعــرض األســواق
ً
فرصــا أفضــل.
املصــدرة للســلع

نظــرة لــأداء املتوقــع للقطــاع العقــاري الســعودي
وفقــا للبيانــات الرســمية الصــادرة يف ينايــر  ،2017انخفضــت أســعار العقــارات يف اململكــة العربيــة الســعودية بنســبة  8.7٪يف العــام الفائــت ،وذلــك

بســبب الضغــط الشــديد عــى االقتصــاد نتيجــة للتدابــر التقشــفية التــي تبنتهــا الحكومــة الســعودية .كمــا كان للضريبــة املخطــط لهــا عــى األرايض
البيضاء الغري مســتغلة أثر الحق يف املزيد من خفض األســعار .كما انخفضت أســعار املســاكن بنســبة  7.4٪يف الربع الرابع من عام  2016مقارنة

بالعــام الســابق ،بينمــا انخفضــت أســعار العقــارات التجاريــة بنســبة  .12.3٪وقــد بلــغ عــدد الوحــدات الســكنية الجديــدة يف الريــاض خــال الربــع
الرابــع مــن عــام  2016حــوايل  4,000وحــدة ســكنية ،ومــن املتوقــع أن يتــم بنــاء  25ألــف وحــدة ســكنية جديــدة هــذا العــام ،وفقــا لتقريــر صــادر عــن

شــركة جيــه إل إل االستشــارية.

ومــن املتوقــع أن يشــهد العــام املقبــل زيــادة يف النشــاط يف القطــاع العقــاري الســعودي  ،حيــث تواصــل الدولــة تنويــع اقتصادهــا بمــا يتمــاىش مــع

رؤيــة  ، 2030مــع توقــع يف زيــادة النشــاط مــن خــال صنــدوق االســتثمارات العــام  ،وإدراج املزيــد مــن صناديــق االســتثمار العقاريــة واإلصالحــات

الضريبيــة  ،وسلســلة مــن الشــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص .ومــن ناحيــة أخــرى أدى قــرار الحكومــة باإلفــراج عــن دفعــات بقيمــة 10.6
مليــار دوالر إىل املقاولــن و 20مليــار ريــال أخــرى تــم ضخهــا يف النظــام املصــريف إىل رفــع معنويــات الســوق عمومــاً.

تقرير
إدارة الرشكــة (تابع)
—
شركة حياة لالستثمار في عام 2016
تركــز هدفنــا لهــذا العــام عــى تكثيــف عمليــات التســويق للتأجــر يف مشــروع النخلــة الســكني يف مدينــة الريــاض  ،باإلضافــة إىل حــل العوائــق
القانونيــة واإلجرائيــة التــي تأثــر عــى ســر مبيعــات الفلــل ملشــروع فلــل حيــاة يف مدينــة جــده  ،باإلضافــة إىل أنشــطة الشــركة املتنوعــة يف مشــاريع
الشــركة يف لبنــان .وقــد اســتمر أوضــاع الســوق العامــة يف عــام  2016تمثــل تحديــاً عــى غــرار العــام الســابق عــى خلفيــة مجموعــة متنوعــة مــن
العوامــل منهــا تراجــع أســعار النفــط  ،واملخاطــر السياســية وظــروف شــح الســيولة يف األســواق الرئيســية .ولكــن برغــم أن هــذه الريــاح املعاكســة قــدا

أبطــأت معــدل أدائنــا املخطــط لــه ،إال أننــا قــد تمكنــا مــن التقــدم يف املشــاريع دون أن نتخــى عــن أي مــن مكاســبنا الســابقة.

مكونات
محفظة الرشكة
االستثمارية
—

2016
2015
2014
2013
2012
2011

KWD Million

0

مشاريع
عقارية

20

40

أسهم

60

أدوات

استثمارية

مدرجة

100

80

النقد واألرصدة
لدى البنوك

األســهم املدرجة
واصلــت اســتثماراتنا يف عــام  2016تركزهــا نحــو القطــاع العقــاري .ونتوقــع خــال الســنة املقبلــة أن تــدر املشــاريع العقاريــة تدفقــات نقديــة مــن خــال

اإليجــارات املتوقعــة أو املبيعــات .وســوف تســتخدم هــذه التدفقــات النقديــة يف تطويــر محفظــة متوازنــة ومتنوعــة  ،مــع مزيــج مناســب مــن فئــات
األصــول املختلفــة.
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شــركة حياة لالســتثمار العقاري
تمتلــك شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري ذ.م.م( .التــي تمتلــك شــركة حيــاة لالســتثمار  50٪مــن أســهمها) مجمــع النخلــة
الســكني وهــو مجمــع ســكني راقــي بمدينــة الريــاض .ويغطــي املجمــع مســاحة تقــارب  259,796مــر مربــع ،ويقــع املجمــع
عــى طريــق خالــد بــن الوليــد بجــوار املكتــب الرئيــي لشــركة ســابك .كمــا أنــه عــى مقربــة مــن مشــروع البوابــة االقتصاديــة
 ،ويتميــز بقربــه مــن الجامعــات الرائــدة ومراكــز األبحــاث مثــل ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود ،وجامعــة األمــرة
نــورة بنــت عبدالرحمــن ،ومركــز امللــك عبداللــه لدراســات البرتوكيماويــات .وقــد تــم االنتهــاء مــن اإلنشــاءات بالكامــل وهــو

معــروض حاليــا للمســتأجرين.

التقــدم املحــرز خــال  :2016تميــزت البيئــة العامــة للعقــارات يف الســعودية بصعوبــة وتحديــات بالغــة خــال العــام

املــايض؛ وكانــت بشــكل عــام مــرآة لتوجهــات االقتصــاد الــكيل يف اململكــة .وشــهدت املجمعــات الســكنية املنافســة يف املنطقــة
تراجــع يف مســتويات اإلشــغال وتعرضــت لضغــوط يف األســعار.

تقرير
إدارة الرشكــة (تابع)
—

اســتقبل مجمــع النخلــة هــذا العــام بنســبة إشــغال بلغــت حــوايل  .40٪إال أننــا وبفضــل جهــود فريــق املبيعــات والتســويق

باملشــروع قــد تمكنــا مــن زيــادة معــدل إشــغال لتصبــح  53٪بحلــول نهايــة العــام مــع تجديــد غالبيــة املســتأجرين لعقــود
اإليجــار فــور انتهائهــا .

ومــن ضمــن التحــركات التــي قامــت بهــا الشــركة بنهايــة العــام هــو مشــروع تحويــل عــدد  51فيــا مــن ثــاث غــرف نــوم إىل
وحدتــن تنفيذيتــن منفصلتــن مــن غرفــة واحــدة وغرفتــي نــوم  ،هــذا التحــرك أىت بعــد قــراءة فريــق التشــغيل لطبيعــة
طلــب الســوق التــي تميــل نحــو الوحــدات األصغــر مســاحة  ،خاصــة مــع الظــروف االقتصاديــة الحاليــة  ،باإلضافــة إىل زيــادة
عــدد وحــدات املشــروع  .كذلــك ،فإننــا عــى ثقــة بــأن هــذه الخطــوه ســتعظم مــن العائــد التأجــري للمشــروع  ،حيــث يبلــغ

عــدد وحــدات املجمــع اإلجمــايل يف الوقــت الراهــن  1118وحــدة مقارنــة بعــدد  1074وحــدة ســابقا.
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شــركة فلل حياة
شــركة فلــل حيــاة (التــي تمتلــك شــركة حيــاة لالســتثمار  50٪مــن أســهمها) عبــارة عــن مشــروع فلــل ســكنية يقــع يف الجــزء
الشــمايل مــن مدينــة جــدة ويشــغل مســاحة إجماليــة قدرهــا  32,209مــر مربــع .واملشــروع عــى مقربــة مــن كورنيــش جــده
 ،بجــوار مركــز رديس مــول التجــاري (أحــد أكــر مراكــز التســوق يف جــدة) ومطــار امللــك عبــد العزيــز الــدويل.

التقــدم املحــرز خــال  :2016تمكنــا خــال العــام مــن انجــاز تقســيم صــك امللكيــة الرئيــي ألرض املشــروع إىل  96صــك

منفــرد لــكل فيــا عــى حــده  ،حيــث تــم االنتهــاء مــن هــذا التقســييم يف شــهر أكتوبــر  ،ونتوقــع أن تســهل هــذه الخطــوة

جهــود تســويق البيــع  ،كمــا نتوقــع إحــراز تقــدم كبــر يف املبيعــات خــال عــام .2017

تقرير
إدارة الرشكــة (تابع)
—

التطورات يف مشــاريع الشــركة يف لبنان
بنهاية العام ،تم االنتهاء من اللمسات األخرية لبيع أرض الشركة يف منطقة األشرفية  ،وأكمل املشرتي معاينة العقار

وأبرم اتفاق مع الشركة لشراء األرض .وقد تم االنتهاء من استكمال بيع األرض يف يناير . 2017

باإلضافــة لذلــك ،وبغــرض تســهيل تســويق بيــع الوحــدات الســكنية يف مشــروع شــقق حيــاة يف منطقــة بعبــدا  ،فقــد قمنــا
بنهايــة العــام بتغيــر االســراتيجية مــن بيــع الوحــدات مــن غــر تشــطيب إىل بيعهــا بعــد االنتهــاء مــن تشــطيبها بالكامــل .

حيــث أنــه تــم البــدأ بأعمــال التشــطيب ومــن املتوقــع إنجازهــا يف نهايــة النصــف األول مــن عــام  .2017يتــوىل مكتــب الشــركة
يف لبنــان جهــود تســويق املشــروع ونتوقــع بيــع جميــع الوحــدات خــال العامــن القادمــن.
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العائد عىل االســتثمارات
• حققــت محفظــة الشــركة االســتثمارية إيــرادات تبلــغ  2.56مليــون دينــار كويتــي خــال العــام مقارنــة بإيــرادات بلغــت  3.58مليــون دينــار
كويتــي عــن العــام املــايض

• الجــزء األكــر مــن االيــرادات كان جــراء ارتفــاع قيــم مشــاريع الشــركة العقاريــة .
• مــازال تصنيــف مشــروع فلــل حيــاة محاســبيا تحــت بنــد بضاعــة يف املخــزون .ومــن ثــم لــن تظهــر اإليــرادات املتحققــة مــن هــذا املشــروع إال
عنــد اتمــام تحويــل صكــوك الفلــل املباعــة لــكل مشــري عــى حــده .

• لقــد أبرمنــا يف شــهر نوفمــر  2016عقــد التــزام لبيــع أرض الشــركة باألشــرفية يف لبنــان ،وبالتبعيــة تمــت إعــادة تصنيــف املشــروع مــن
عقــارات اســتثمارية إىل عقــار معــروض للبيــع .

2016

2015

915,737

313,346

1,610,294

3,221,122

36,546

52,015

2,562,577

3,586,483

()1,722,865

()1,808,215

839,712

1,778,268

-

55,884

صايف الدخل

823,128

1,748,534

فــروق ترجمة العمالت األجنبية

681,647

3,134,568

1,504,775

4,883,102

صايف دخل االســتثمار
حصة املجموعة يف ربح رشكة تم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية
دخل العموالت والرســوم
الدخل التشغييل
املصاريف التشغيلية
أرباح التشــغيل قبل املخصص العام لالنخفاض يف القيمة
تزايــد ( /مخصــص عــام) لالنخفاض يف القيمة

إجمايل الدخل الشامل

• انخفض صايف أرباح الشركة يف عام  2016إىل  .823مليون دينار كويتي من  1.748مليون دينار كويتي عن العام السابق  ،والسبب
الرئيــي وراء هــذا االنخفــاض يتمثــل يف تراجــع حصــة الشــركة مــن األربــاح يف شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري .

• الســبب الرئيــي وراء ارتفــاع صــايف دخــل االســتثمار يمثــل يف التغيــر يف القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية.
• انخفــض دخــل الرســوم والعمــوالت بنســبة  29.7٪مقارنــة مــع العــام املــايض ،وذلــك بســبب االنخفــاض الــذي طــرأ عــى قيمــة األصــول
التــي تتــوىل الشــركة إدارتهــا .

• انخفضــت املصاريــف التشــغيلية للشــركة بنســبة  ، 4.7٪وكان الســبب الرئيــي يتمثــل يف انخفــاض مصاريــف التمويــل
والرســوم األخرى .

تقرير
إدارة الرشكــة (تابع)
—
2016

البيــان املجمع للمركز املايل

2015

املوجودات
36,841

565,116

النقــد واألرصدة لدى البنوك

-

29,641

90,134

90,134

4,485,465

7,881,219

80,309,906

78,055,944

موجودات أخرى

6,524,880

6,525,657

عقــار محتفظ به للبيع

4,571,469

-

96,018,695

93,147,711

اســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر
اســتثمارات متاحة للبيع
عقارات استثمارية
اســتثمار يف رشكات تم املحاســبة عنها بطريقة حقوق امللكية

إجمايل املوجودات
املطلوبات
دائنو تمويل إســامي

15,673,720

14,979,456

مطلوبات أخرى

1,928,980

1,257,035

إجمــايل حقوق امللكية

78,415,995

76,911,220

إجمــايل املطلوبات وحقوق امللكية

96,018,695

93,147,711

• ارتفعــت القيمــة االســمية لقاعــدة أصــول الشــركة بنســبة  ،3.1٪ويرجــع العامــل األســايس لهــذا االرتفــاع إىل إعــادة تقييــم املكاســب مــن
مبنــى الشــقق الســكنية يف بعبــدا ومجمــع النخلــة يف الريــاض.

• انخفضــت االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة خــال العــام بســبب بعــض عمليــات البيــع يف ملكيــات األســهم
املدرجــة .

• تمثــل املســتحقات التمويليــة املتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة االســامية عمليــات تمويليــة مصرفيــة وذلــك لدعــم توســيع أعمــال الشــركة
.

• ارتفعــت حقــوق امللكيــة بنســبة  ، 1.9٪ويرجــع ذلــك بشــكل رئيــي إىل الربــح املحقــق يف عــام  2016ووجــود زيــادة يف احتياطــي تحويــل
العمــات األجنبيــة .

• عمــدت الشــركة خــال عــام  2016إىل تغيــر تصنيــف مشــروع األشــرفية يف لبنــان مــن عقــارات اســتثمارية إىل عقــارات معــدة للبيــع بعــد
االلتــزام بخطــة لبيــع العقــار.
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المنتجات والخدمات المالية في شركة حيـاة لالستثمار
تحــرص شــركة حيــاة عــى االلتــزام بتلبيــة االحتياجــات االســتثمارية لعمالئهــا عــن طريــق توفــر منتجــات وخدمــات تتوافــق مــع الشــريعة اإلســامية؛
وتعمــل الشــركة عــى توفــر حلــول اســتثمارية لعمالئهــا لتحقيــق نســبة العائــد املرجــوة بمــا يتوافــق مــع مســتوى املخاطــر املقبــول لديهــم ،وتحقيقــاً

لهــذه الغايــة ،فــان الشــركة تســعى جاهــدة اىل متابعــة الفــرص االســتثمارية املتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية عــى مســتوى فئــات األصــول وعــر
املناطــق الجغرافيــة املناســبة.

صندوق حياة لالســهم الهندية
شــهد ســوق األســهم الهنديــة تقلبــا حــادا خــال عــام  ، 2016حيــث انخفضــت األســواق بشــكل كبــر يف أول شــهرين بســبب ظــروف اقتصاديــة

وسياسية عاملية  ،وأعقب ذلك انتعاش قوي بعد ميزانية االتحاد عىل خلفية توقعات بتحقق نمو كبري يف األرباح  ،وذلك قبل أن تفقد بعض
املكاســب مــع نهايــة العــام بســبب إلغــاء بعــض فئــات العملــة.

وقــد حققــت الروبيــة الهنديــة اســتقرار نســبي حيــث أقفلــت العــام بانخفــاض بلــغ  2.60٪تقريبــاً لتصبــح  67.92دوالر أمريــي بعــد أن كانــت 66.20

دوالر أمريــي يف  30ديســمرب  ، 2016وذلــك بفضــل التحســن الــذي شــهدته بيئــة االقتصــاد الــكيل  ،كمــا ســجلت أســواق الســلع األساســية انتعاشــاً

خــال العــام  ،وهبــط خــام النفــط إىل أدىن مســتوى لــه منــذ عــدة ســنوات حيــث ســجل  28دوالر للربميــل يف فربايــر  2016قبــل أن يعــاود الصعــود
ليبلــغ  57برميــل للربميــل يف ديســمرب  ،2016بعــد أن أعلــن منتجــو النفــط األعضــاء وغــر األعضــاء لألوبــك عــن تخفيــض اإلنتــاج يف ديســمرب .كمــا

شــهدت الســلع األخــرى مثــل الصلــب واأللومنيــوم والزنــك والنحــاس وخــام الحديــد قفــزة حــادة عــى خلفيــة تعليــق الصــن عملياتهــا وتوقعــات
بانتعــاش الطلــب يف الواليــات املتحــدة.

وعــى الصعيــد الداخــي ،يعتــر إعــان "حكومــة مــودي" ســحب الغطــاء القانــوين لــأوراق النقديــة مــن فئتــي  500روبيــة و  1000روبيــة اعتبــاراً
مــن منتصــف ليلــه  8نوفمــر  2016أحــد أهــم األحــداث البــارزة خــال العــام  ،يف خطــوة تهــدف إىل مكافحــة الفســاد واألمــوال الســوداء وغســيل
األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .ويف هــذا الصــدد ،قــام بنــك االحتياطــي الهنــدي بإصــدار أوراق نقديــة جديــدة مــن فئــة  2000روبيــة و  500روبيــة لتصبــح
ضمــن العملــة املتداولــة .وبنهايــة أغســطس  ،2016تداولــت  16،415مليــار روبيــة هنديــة ( 239.54مليــار دوالر أمريــي) يف الســوق وفقــا لبيانــات

بنــك االحتياطــي الفــدرايل .ومــن املتوقــع أن يعــاين النمــو االقتصــادي مــن تأثــر حــاد عــى املــدى القريــب جــراء ســحب مــا يقــارب  87٪مــن العمــات
املتداولــة يف الســوق.

وقــد حقــق الصنــدوق خــال عــام  2016عوائــد ســلبية بلغــت ( -4.32٪مقارنــة بمؤشــر بورصــة بمومبــاي S&P BSEلألســهم املوافقــة للشــريعة
اإلســامية والــذي حقــق عوائــد ســلبية بنســبة  )-3.33٪متجــاوزا الحــد بمقــدار  99نقطــة أســاس .وكان قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات أكــر القطاعــات

املســتثمر بهــا بنســبة  24.32٪كمــا يف  30ديســمرب  .2016وبنهايــة عــام  ،2016يحتفــظ الصنــدوق بنقديــة حــرة تبلــغ حــوايل .3.38٪

منذ شــهر نوفمرب من عام  2016تشــهد أســواق األســهم الهندية خطوات تصحيح لحالة عدم اليقني املصاحب لعملية ســحب العملة  ،جنباً إىل
جنــب مــع التجــارة العلميــة الخاليــة مــن املخاطــر التــي تؤثــر بدورهــا عــى األســواق الناشــئة بشــكل عــام .ورغــم مــا يلــوح يف األفــق القريــب مــن تحديــات
بســبب ســحب العملــة والتــي قــد تثــر حالــة مــن التقلــب ،إال أننــا نتوقــع أن يســتأنف النمــو االقتصــادي الهنــدي اتجاهــه التصاعــدي مــع انحســار
الضائقة النقدية وتعديل الشــركات وتهيئتها وفق األوضاع الجديدة ،األمر الذي من شــأنه أن يســهم يف انتعاش دورة األرباح خالل عام .2017

ومــن املحتمــل أن تحافــظ تدفقــات األمــوال املحليــة عــى ثباتهــا يف ظــل انخفــاض التعــرض للمدخــرات املنزليــة املحليــة يف صناديــق األســهم .ونحــن
نعتقــد أن مــا تشــهده أســواق األســهم مــن ضعــف يف الوقــت الحــايل قــد يتيــح فرصــة مواتيــة أمــام املســتثمرين لزيــادة اإلقبــال عــى األســهم الهنديــة
مــن املنظــور طويــل املــدى .وســجري التــداول يف األســواق حاليــا عنــد ( 15.3x FY18E EPSتقييمــات نيفتــي ،أســاس التعويــم الحــر).

تقرير
إدارة الرشكــة (تابع)
—
إدارة األموال واملحافظ االســتثمارية
تقــدم شــركة حيــاة خدمــات مخصصــة إلدارة الــروات عــن طريــق إدارة محافــظ العمــاء  ،وتحقيقــاً ألفضــل النتائــج يف هــذا الصــدد ،عمــد فريــق

إدارة املحافــظ إىل تطويــر خطــة توزيــع االصــول ،تكــون مصممــة بحيــث تناســب االحتياجــات واألهــداف االســتثمارية لــكل عميــل عــى حــدة .ويتــم
تقليــل حجــم املخاطــر مــن خــال التوزيــع املناســب لألصــول  ،باإلضافــة إىل الحــد مــن هــذه املخاطــر عــن طريــق التنويــع الجغــرايف .ويتــم تحديــث
معلومــات العميــل بصفــة منتظمــة ويتــم تزويــد العمــاء بتقاريــر وتحليــل حــول أداء املحافــظ.

ويف الوقــت الحــايل تقــوم شــركة حيــاة لالســتثمار بــإدارة عــدد محــدود مــن محافــظ العمــاء  ،وهــي محافــظ تــدار بتعليمــات العميــل أو بــإدارة
الشــركة .وتســعى الشــركة خــال العــام القــادم إىل توســيع قاعــدة عمالئهــا املهتمــن باالســتثمار يف األســهم املدرجــة وكذلــك املهتمــن باالســتثمارات

العقاريــة .وترتكــز املحافــظ العقاريــة للعمــاء بالشــركة عــى األســواق الهنديــة واألوروبيــة .والشــركة بصــدد دراســة الفــرص االســتثمارية املتاحــة يف
ســوق العقــارات املتقدمــة خاصــة الســوق العقــاري األوروبــي وذلــك خــال العــام القــادم.

خدمات الوســاطة والتداول يف األوراق املالية
تتميــز الشــركة بنظــام تــداول (وســاطة) مرتبــط بكــرى املؤسســات املاليــة املتخصصــة  ،وبمــا يحقــق قيمــة مضافــة للخدمــة كونــه يتيــح للمســتثمر
الدخــول إىل كافــة األســواق العامليــة والتــداول فيهــا وفقــاً ملبــادئ الشــريعة اإلســامية .ويشــمل ذلــك قيــام الشــركة بعلميــات املراجعــة الشــرعية
لكافة األسواق التي من املمكن التداول فيها  ،وذلك بهدف التأكد من التوافق الشرعي ملكونات محفظة العميل وتشمل هذه األسواق األسهم
يف الــدول الناشــئة والــدول املتقدمــة.

إدارة املخاطــر
لطاملــا كان الحــد مــن املخاطــر احــد ركائــز عمليــة اتخاذنــا للقــرار االســتثماري ،إذ تتعــرض الشــركة لعــدد مــن املخاطــر نظــراً لطبيعتهــا االســتثمارية.

ولــذا فإنهــا تقــوم باســتمرار بمتابعــة مؤشــرات مخاطــر الســوق مــع إصــدار تقاريــر يوميــة وأســبوعية وشــهرية وفصليــة تســاعد مــدراء االســتثمار
يف الســيطرة عــى املخاطــر .وتتنــاول التقاريــر الربــع ســنوية قيــاس األداء عــى أســاس املخاطــر املعدلــة بشــكل أكــر تفصيــي  ،وتســتعرض تقــدم

ســر العمــل يف كل مشــروع وذلــك مــن أجــل الســيطرة عــى املخاطــر يف العديــد مــن االســتثمارات غــر املدرجــة (معظمهــا يف املجــال العقــاري) .كمــا
أن تقاريــر مخاطــر االســتثمار تســتعرض تقــدم ســر العمــل يف كل مشــروع مقارنــة باإلنجــاز الفعــي وفــق الجــدول الزمنــي للســيطرة عــى حــاالت
التأخــر .وبنــاء عــى ذلــك ،يتــم تحديــث النمــاذج املاليــة وفــق أحــدث مدخــات بالســوق لتحليــل تأثريهــا عــى معــدل العائــد الداخــي للمشــروع .كمــا

يتــم إعــداد تحليــل للحساســية لتقديــر مــدي تأثريهــا عــى معــدل العائــد الداخــي للمشــروع يف ضــوء الحركــة الســلبية يف املتغــرات الرئيســية .كمــا

تقــوم الشــركة بعمــل زيــارات ميدانيــة منتظمــة ملواقــع املشــاريع وااللتقــاء مــع املطوريــن واملقاولــن للوقــوف عــى مراحــل التنفيــذ.

ولهــذا قامــت الشــركة عــام  2011بإنشــاء إدارة مســتقلة للمخاطــر تــم إســناد مســئوليتها إىل شــخص يتمتــع بالكفــاءة الالزمــة إلدارة املخاطــر .مــن

الناحية االسرتاتيجية ،تضع إدارة املخاطر سياسات وإجراءات تحديد مخاطر الشركة املختلفة ولإلدارات التابعة لها .ويتبع مدير إدارة املخاطر
لجنــة اإلدارة التنفيذيــة ويتحمــل مســؤولية وضــع وتقييــم واقــراح التدابــر الرقابي ــة لــكل املؤسســة واملحفظــة االســتثمارية.

يتــم التعامــل مــع مخاطــر التشــغيل يف الشــركة عــن طريــق نظــام آيل محــدد ،يتــم ربــط مكتــب الدعــم الفنــي بالشــركة مــع إدارة املحاســبة مــن خــال

ذلك النظام ،وبهذا يمكن التحكم يف التشــغيل .وللحد من مخاطر التشــغيل قامت الشــركة بإعداد دليل لإلجراءات الخاصة لتنفيذ العمليات
وذلــك للحــد مــن مخاطــر التشــغيل.

أعمــال التدقيــق والرقابــة الداخليــة تتــم مــن خــال االســتعانة بأحــد مكاتــب التدقيــق الخارجــي املرموقــة؛ حيــث يقــوم بتزويــد الشــركة بأعمــال
أعمــال التدقيــق واملراجعــة الدوريــة لكافــة العمليــات واألنشــطة التــي تزاولهــا الشــركة واملخاطــر املرتبطــة بهــا ،ممــا يوفــر للشــركة ضمانــة إضافيــة
للتأكــد مــن ســامة اإلجــراءات املطبقــة لديهــا والحــد مــن املخاطــر املختلفــة فضـا ً عــن تعزيــز نظــم إدارة املخاطــر لديهــا وتطويرهــا مســتقبالً.
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املوارد البشــرية
تؤمــن شــركة حيــاة بــأن موظفيهــا هــم أنفــس مواردهــا  ،وتتمتــع الشــركة بفريــق مــن املهنيــن املتخصصــن املوهوبــن الــذي يضطلعــون بــدور محــوري
يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية للشركة.

تــدرك شــركة حيــاة بضــرورة الحفــاظ عــى مواردهــا البشــرية وتطويرهــا باســتمرار لــي يكونــوا عــى إحاطــة تامــة بالبيئــة املاليــة الحاليــة التــي تعمــل

فيهــا الشــركة والتحديــات التــي تفرضهــا هــذه البيئــة ،وذلــك لــي نحافــظ عــى ميزتنــا التنافســية التــي تميزنــا عــن منافســينا يف الســوق وتعزيــز هــذه
امليــزة أكــر  ،وتحقيقــا لهــذا الغــرض تؤمــن الشــركة بضــرورة تحســن املهــارات الوظيفيــة باســتمرار مــن خــال الــدورات التدريبيــة املتنوعــة عــى املــدى
القصــر .وقــد قامــت الشــركة بتكويــن فريــق ثابــت مــن املــوارد البشــرية يتميــز بمعــدل مغــادرة منخفــض بشــكل اســتثنايئ ،وذلــك عــن طريــق توفــر

املكافــآت املناســبة وبيئــة العمــل الوديــة املشــجعة وتحســن املهــارات الوظيفيــة وتوفــر فــرص النمــو .ويبلــغ إجمــايل عــدد موظفــي الشــركة يف الوقــت
الراهــن  19موظفــاً مــن املوظفــن الكويتيــن األكفــاء وزمالئهــم مــن الجنســيات األخــرى مــن حملــة شــهادات الخــرة املعتمــدة التــي تشــمل التحليــل

املــايل وإدارة املخاطــر وإدارة األعمــال وغريهــا مــن املؤهــات املعتمــدة  ،ويعملــون يــداً بيــد إلدارة مختلــف أنشــطة الشــركة وأعمالهــا بــدءً بعمليــات
االســتثمار متضمنــة إدارة العمليــات املــوارد البشــرية والشــئون القانونيــة والشــئون املاليــة واإلداريــة ومتابعــة االلتــزام وإدارة املخاطــر.

حوكمة الشــركات
يؤمــن مجلــس اإلدارة يف شــركة حيــاة لالســتثمار بــأن ضمــان تطبيــق مبــادئ حكومــة الشــركات الفعالــة يعــد أحــد أهــم العوامــل لنجــاح أي مؤسســة

ماليــة  ،وتتمتــع الشــركة بإطــار حوكمــة قــوي يتوافــق بشــكل تــام مــع متطلبــات هيئــة أســواق املــال.

يف الوقــت الحــايل ،يتألــف مجلــس إدارة الشــركة مــن ســتة أعضــاء يمثلــون املســاهمني املؤسســن ،وأغلــب األعضــاء أربعــة اعضــاء غــر تنفيذيــن
(تتضمــن عضــو مســتقل واحــد) ويمثــل وجــود مؤسســات مســاهمة كبــرة يف تأســيس الشــركة تأكيــداً عــى أن ممارســات الحوكمــة املطبقــة يف هــذه
املؤسســات  ،مــن شــأنها أن تنعكــس عــى ممارســات الحوكمــة داخــل شــركة حيــاة لالســتثمار.

وقــد قامــت الشــركة بإعــادة هيكلــة اللجــان الفرعيــة وفقــاً ملتطلبــات الحوكمــة التــي أصدرتهــا هيئــة أســواق املــال  ،وينبثــق عــن مجلــس اإلدارة ثــاث
لجــان فرعيــة :لجنــة التدقيــق ولجنــة الرتشــيحات واملكافــآت ولجنــة إدارة املخاطــر.

وتضــم لجنــة التدقيــق التــي تتألــف مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غــر التنفيذيــن عضــو واحــد مســتقل وقــد اجتمعــت اللجنــة  6مــرات خــال الســنة

الســابقة ولهــا دور رئيــي وفعــال يف مراجعــة تقاريــر التدقيــق الداخــي وتنفيــذ املقرتحــات الــواردة بهــا .إضافــة إىل ذلــك ،فــإن أعمــال التدقيــق

الداخــي يف الشــركة قــد تــم إســنادها إىل أحــد شــركات التدقيــق املتخصصــة ذات الســمعة العامليــة يف هــذا املجــال.

ويتــم إدارة الشــركة مــن خــال عــدد مــن اللجنــة املشــكلة والتــي تتــوىل دراســة واتخــاذ القــرارات الهامــة والرئيســية للشــركة  ،وهــي متضمنــة لجنــة
اإلدارة التنفيذيــة ولجنــة االئتمــان ولجنــة إدارة األصــول وتجتمــع هــذه اللجــان بصــورة دوريــة ملناقشــة العمــل ومراجعــة أداء الشــركة.

وتــويل الشــركة اهتمامــا خاصــا بإجــراءات املطابقــة وااللتــزام الداخليــة  ،ويتــم إعــداد البيانــات املاليــة املتوافقــة مــع معايــر املحاســبة الدوليــة
واملتطلبــات الرقابيــة األخــرى ،كمــا تقــوم الشــركة بإعــداد وإرســال التقاريــر إىل بنــك الكويــت املركــزي وهيئــة أســواق املــال بصــورة دوريــة أســبوعياً
وشــهرياً وربــع ســنوي  ،وتقــوم الشــركة بتزويــد الجهــات الرقابيــة بالتقاريــر املطلوبــة بدقــة ويف املواعيــد املحــددة لــه  ،ولــم يســجل يف حــق الشــركة

أي مخالفــة يف هــذا الشــأن.

تقرير
إدارة الرشكــة (تابع)
—
خطة الشركة لعام 2017
ســتبقى خطتنــا هــذا العــام دون تغيــر عــن العــام الســابق؛ حيــث نعتــزم الرتكيــز عــى جهــود املبيعــات وتســويق وحــدات مشــاريع الشــركة قبــل
التخــارج منهــا ،حيــث تجــاوزت معــدالت اإلشــغال يف مجمــع النخلــة  ، 50٪وحصلنــا عــى صكــوك ملكيــة منفصلــة ملشــروع فلــل الحيــاة الفاخــرة

يف جــدة ،وعــى صعيــد مشــروعات الشــركة يف دولــة لبنــان ،نتوقــع إتمــام أعمــال اإلنشــاءات لشــقق مجهــزة بالكامــل يف مشــروع بعبــدا يف منتصــف
عــام  .2017إن الوضــع الحــايل ملشــاريعنا وظــروف الســوق العامــة ســوف يتطلــب منــا مضاعفــة أنشــطتنا التســويقية.

كمــا أن التدفقــات النقديــة مــن املشــاريع العقاريــة الحاليــة للشــركة ســوف يتــم ضخهــا يف محفظــة اســتثمارية تتضمــن فئــات متنوعــة مــن األصــول
ومناطــق جغرافيــة مالئمــة لهــا .كمــا ســيتم الرتكيــز بشــكل خــاص عــى تنويــع النطــاق الجغــرايف الحــايل ملحفظتنــا االســتثمارية.

إن اســراتيجيتنا االســتثمارية للعــام القــادم ســوف ترتكــز عــى التخــارج الناجــح مــن املشــاريع العقاريــة الحاليــة للشــركة .ويف هــذه الحالــة ،ســوف

نركــز عــى ثــاث فئــات مــن فئــات األصــول :األســهم املدرجــة  -امللكيــات الخاصــة  -والعقــارات.

اختيــار النطــاق الجغــرايف للفــرص االســتثمارية ســوف يتحــدد تبعــاً لطبيعــة املخاطــر والعوائــد املحتملــة يف ذلــك النطــاق  ،وســوف يتــم تحديــد
الــوزن النســبي لفئــة األصــول املســتهدفة تبعــاً لطبيعــة الفرصــة االســتثمارية املتاحــة والــذي قــد يختلــف عــن األوزان النســبية املقــررة لفئــات األصــول
املســتهدفة  ،ونحــن نلمــس فرصــاً ســانحة لعمالئنــا يف أســواق العقــار األوربيــة األساســية.

واعتبــارا مــن نهايــة الســنة املاليــة  ،2016فــإن توقعــات الســوق عــى املــدى القصــر إىل املتوســط بالنســبة ملعظــم األســواق غــر مؤكــدة يف ظــل املخاطــر
السياســية املتصاعــدة  ،ورغــم ذلــك فهنــاك فــرص اســتثمارية تلــوح يف األفــق للمســتثمرين يف انتقائيــة.
هــذا ويســعدنا أن نكــون يف خدمتكــم بمــا يلبــي كافــة تطلعاتكــم االســتثمارية.
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البيانات املالية
و تقرير مراقب الحســابات املســتقل
—

شــركة حيــاة لإلستثم ـ ــار ش.م.ك( .مقفلــة)
وشــركاتها التابعــة
للســنة املنتهيــة يف  31ديســمرب 2016

28
30
31
32
33
34
35

تقرير مراقب
الحسابات املستقل
تقرير هيئة
الرقابــة الرشعيــة
بيان املركز
املــايل املجمــع
بيان األرباح أو الخســائر و الدخل
الشامل اآلخر املجمع
بيــان التغريات يف حقوق
امللكية املجمع
بيان التدفقات
النقدية املجمع
إيضاحات حول
البيانــات املالية املجمعة

تقرير مراقب الحســابات املســتقل
—
الســادة  /املســاهمني

املحرتمني

شــركة حيــاة لإلســتثمار ش.م.ك( .مقفلــة)

دولــة الكويــت

تقريــر التدقيــق علىالبيانــات املاليــة املجمعــة
الرأي
لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة لشــركة حيــاة لالســتثمار ش.م.ك.

(مقفلــة) ("الشــركة") وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــم مجتمعــن بـ "املجموعــة")،

والتــي تتضمــن بيــان املركــز املــايل املجمــع كمــا يف  31ديســمرب  ،2016والبيانــات

املجمعــة لألربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر والتغــرات يف حقــوق

امللكيــة والتدفقــات النقديــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ ،وإيضاحــات تتضمــن
السياســات املحاســبية الهامــة واملعلومــات التوضيحيــة األخــرى.

برأينــا ،إن البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة تعــر بصــورة عادلــة ،يف كافــة النواحــي

املاديــة ،عــن املركــز املــايل املجمــع للمجموعــة كمــا يف  31ديســمرب  ،2016وعــن
أدائهــا املــايل املجمــع وتدفقاتهــا النقديــة املجمعــة للســنة املنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــاً

للمعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة يف دولــة الكويــت.

أســاس الرأي
لقــد قمنــا بأعمــال التدقيــق ً
وفقــا ملعايــر التدقيــق الدوليــة .إن مســؤولياتنا بموجــب

تلــك املعايــر موضحــة بمزيــد مــن التفصيــل يف بنــد "مســؤوليات مراقبــي الحســابات
عــن تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة" يف تقريرنــا .نحــن مســتقلون عــن املجموعــة
ً
وفقــا مليثــاق األخالقيــات املهنيــة للمحاســبني املهنيــن الصــادر عــن املجلــس الــدويل
ملعايــر األخالقيــات املهنيــة للمحاســبني املهنيــن ("امليثــاق") كمــا قمنــا بالوفــاء

بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا ملتطلبــات امليثــاق .باعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق
التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفــر أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأينــا.

إن رأينــا حــول البيانــات املاليــة املجمعــة ال يشــمل املعلومــات األخــرى ،وال يقــدم أي

تأكيــدات حــول النتائــج املتعلقــة بهــا بــأي شــكل.

فيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات املاليــة املجمعــة ،فــإن مســؤوليتنا هــي االطــاع عــى
املعلومــات األخــرى وتحديــد مــا إذا كانــت املعلومــات األخــرى تتعــارض بصــورة

جوهريــة مــع البيانــات املاليــة املجمعــة أو املعلومــات التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء
التدقيــق أو وجــود خطــاء ماديــة بشــأنها.

إذا توصلنــا ،اســتنادا إىل األعمــال التــي قمنــا بهــا فيمــا يتعلــق باملعلومــات األخــرى
التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر ،إىل وجــود أخطــاء ماديــة يف هــذه

املعلومــات األخــرى ،فإنــه يتعــن علينــا رفــع تقريــر بشــأنها .ليــس لدينــا مــا نشــر إليــه
يف تقريرنــا بهــذا الشــأن.

مســؤوليات اإلدارة واملســؤولني عــن الحوكمــة عــن البيانــات املاليــة املجمعــة
إن اإلدارة مســئولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل لتلــك البيانــات املاليــة املجمعــة
وفقــا للمعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املطبقــة يف دولــة الكويــت ومســئولة عــن
نظــام الرقابــة الداخــي الــذي تــراه اإلدارة ضروريــاً إلعــداد بيانــات ماليــة مجمعــة
خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ،ســواء كانــت نتيجــة للغــش أو الخطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة ،تكــون اإلدارة هــي املســؤولة عــن تقييــم قــدرة

املجموعــة عــى متابعــة أعمالهــا عــى أســاس االســتمرارية ،واإلفصــاح إن أمكــن عــن

األمــور املتعلقــة باالســتمرارية باإلضافــة إىل اســتخدام مبــدأ االســتمرارية املحاســبي،
مــا لــم تعتــزم اإلدارة إمــا تصفيــة املجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا؛ أو إذا كانــت ال
تمتلــك بديـ ًـا واقع ًيــا آخــر باســتثناء القيــام بذلــك.

املســؤولني عــن الحوكمــة هــم املســؤولني عــن اإلشــراف عــى عمليــة إعــداد التقاريــر

لفــت انتبــاه

املاليــة للمجموعــة.

دون التحفــظ عــى رأينــا ،نلفــت االنتبــاه إلــی إيضــاح  1حــول البیانــات املالیــة

املجمعــة بــأن املجموعــة أصــدرت ســابقا بیانــات مالیــة مجمعــة للســنة املنتھیــة يف 31

دیســمرب  .2016إال أنــه نتیجــة لحــدث معیــن کمــا ھــو مبیــن يف إیضــاح  1وإیضــاح 24
حــول البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة فــإن البيانــات املاليــة املجمعــة الصــادرة ســابقا

وتقريــر التدقيــق الــذي بتاريــخ  28مايــو  2017لنفــس الفــرة تحــل محلهــا هــذه
البيانــات املاليــة املجمعــة املرفقــة وتقريــر مراقــب الحســابات املســتقل.

معلومــات أخــرى

مســؤوليات مراقــب الحســابات عــن تدقيــق البيانــات املاليــة املجمعــة
إن هدفنــا هــو الحصــول عــى تأكيــد معقــول حــول مــا إذا كانــت البيانــات املاليــة

املجمعــة ككل خاليــة مــن األخطــاء املاديــة ســواء كانــت بســبب الغــش أو الخطــأ
وإصــدار تقريــر مراقــب الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا .إن التوصــل إىل مســتوى

تأكيــد معقــول يمثــل درجــة عاليــة مــن التأكيــد ،إال أنــه ال يضمــن أن عمليــة
التدقيــق التــي تتــم وفقــاً ملعايــر التدقيــق الدوليــة ســوف تكشــف دائمً ــا األخطــاء

إن اإلدارة هــي املســؤولة عــن املعلومــات األخــرى .املعلومــات األخــرى التــي حصلنــا

املاديــة يف حــال وجودهــا .وقــد تنشــأ األخطــاء املاديــة عــن الغــش أو الخطــأ وتعتــر

التقريــر الســنوي للمجموعــة ،ولكــن ال تتضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة وتقريــر

عــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمني والتــي يتــم اتخاذهــا عــى أســاس هــذه

عليهــا يف تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات هــي تقريــر مجلــس اإلدارة الــوارد يف
مراقــب الحســابات حولهــا.
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جوهريــة إذا كان مــن املتوقــع بصــورة معقولــة أن تؤثــر ،بصــورة فرديــة أو مجمعــة،

البيانــات املاليــة املجمعــة.
صفحة — 28

كجــزء مــن التدقيــق وفقــاً ملعايــر التدقيــق الدوليــة ،اتخذنــا أحكامً ــا مهنيــة

وحافظنــا عــى أســلوب الشــك املهنــي خــال أعمــال التدقيــق .كمــا قمنــا بمــا يــي:
• تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء املاديــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة
ســواء كانــت بســبب الغــش أو الخطــأ ووضــع وتنفيــذ إجــراءات

التدقيــق التــي تتنــاول تلــك املخاطــر باإلضافــة إىل الحصــول عــى أدلــة
تدقيــق كافيــة ومالئمــة لتقديــم أســاس يمكننــا مــن إبــداء رأينــا .إن

مخاطــر عــدم اكتشــاف األخطــاء املاديــة الناتجــة عــن الغــش تزيــد عــن

تلــك الناتجــة عــن الخطــأ؛ حيــث أن الغــش قــد يتضمــن التواطــؤ أو

التزويــر أو اإلهمــال املتعمــد أو التضليــل أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.

• فهــم أدوات الرقابــة الداخليــة املتعلقــة بالتدقيــق لوضــع إجــراءات

تدقيــق مالئمــة للظــروف ولكــن ليــس لغــرض إبــداء الــرأي حــول مــدى
فاعليــة أدوات الرقابــة الداخليــة لــدى املجموعــة.

• تقييم مدى مالءمة السياسات املحاسبية املستخدمة ومدى معقولية

التقديرات املحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة املقدمة من قبل اإلدارة.

• التوصل إىل مدى مالءمة اســتخدام اإلدارة ألســاس مبدأ االســتمرارية
املحاســبي والقيــام ،اســتنادا إىل أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا،

بتحديــد مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد مــادي متعلــق باألحــداث أو

الظــروف والــذي قــد يثــر شـ ًـكا جوهريًــا حــول قــدرة املجموعــة عــى

متابعــة أعمالهــا عــى أســاس مبــدأ االســتمرارية .ويف حــال توصلنــا إىل
وجــود عــدم تأكــد مــادي ،يجــب علينــا أن نلفــت االنتبــاه إىل ذلــك يف

إننــا نتواصــل مــع املســؤولني عــن الحوكمــة حــول عــدة أمــور مــن بينهــا النطــاق املقــرر
ألعمــال التدقيــق وتوقيتهــا ونتائــج التدقيــق الجوهريــة ،بمــا يف ذلــك أي أوجــه

قصــور جوهريــة يف أدوات الرقابــة الداخليــة تــم تحديدهــا أثنــاء أعمــال التدقيــق

التقريــر عــى املتطلبــات النظاميــة والقانونيــة األخــرى
كذلك فإننا حصلنا عىل املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض

التدقيق وأن البيانات املالية املجمعة تتضمن املعلومات التي نص عليها قانون

الشركات رقم  1لسنة  2016والئحته التنفيذية ،وعقد التأسيس والنظام األسايس

للشركة .برأينا ،أن الشركة تمسك سجالت محاسبية منتظمة وأن الجرد قد أجري
وفقا لألصول املرعية وأن املعلومات املحاسبية الواردة يف تقرير مجلس اإلدارة

متفقة مع ما هو وارد يف الدفاتر املحاسبية للشركة .لم يرد لعلمنا أية مخالفات،
خالل السنة املالية املنتهية يف  31ديسمرب  ،2016ألحكام قانون الشركات رقم 1

لسنة  2016والئحته التنفيذية ،أو لعقد التأسيس والنظام األسايس للشركة عىل

وجه يؤثر ماديا يف نشاط املجموعة أو يف مركزها املايل املجمع.

كذلــك نبــن أنــه خــال أعمــال التدقيــق ،لــم يــرد لعلمنــا أيــة مخالفــات ألحــكام

القانــون رقــم  32لســنة  1968وتعديالتــه بخصــوص النقــد وبنــك الكويــت املركــزي

وتنظيــم املهنــة املصرفيــة والتعليمــات املتعلقــة بــه ،أو للقانــون رقــم  7لســنة ،2010

وتعديالتــه ،بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال والئحتــه التنفيذيــة ذات الصلــة
خــال الســنة املاليــة املنتهيــة يف  31ديســمرب  2016عــى وجــه يؤثــر ماديــاً يف نشــاط
املجموعــة أو يف مركزهــا املــايل املجمــع.

تقريــر مراقــب الحســابات حــول اإلفصاحــات ذات الصلــة يف البيانــات
املاليــة املجمعــة أو يجــب علينــا تعديــل رأينــا يف حالــة عــدم مالءمــة

اإلفصاحــات .تســتند نتائجنــا إىل أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا

حتــى تاريــخ تقريــر مراقــب الحســابات .عــى الرغــم مــن ذلــك ،قــد

تتســبب األحــداث أو الظــروف املســتقبلية يف توقــف املجموعــة عــن
متابعــة أعمالهــا عــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

• تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات املاليــة املجمعــة وهيكلهــا والبيانــات
املتضمنــة فيهــا ،بمــا يف ذلــك اإلفصاحــات ،وتقييــم مــا إذا كانــت

البيانــات املاليــة املجمعــة تعــر عــن املعامــات األساســية واألحــداث ذات

الصلــة بأســلوب يحقــق العــرض العــادل.

• الحصــول عــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة حــول املعلومــات املاليــة
للشــركات أو األنشــطة التجاريــة داخــل املجموعــة إلبــداء رأي حــول
البيانــات املاليــة املجمعــة .إن مســؤوليتنا هــي إبــداء التوجيهــات

واإلشــراف عــى عمليــة التدقيــق وتنفيذهــا للمجموعــة ونتحمــل
املســؤولية كاملـ ًـة عــن رأي التدقيــق.

صــايف عبدالعزيــز املطــوع

مراقــب حســابات – ترخيــص رقــم  138فئــة "أ"
مــن يك بــي إم جــي صــايف املطــوع وشــركاه
عضــو يف يك بــي إم جــي العامليــة

الكويــت يف  15يونيــو 2017

تقرير هيئة
الرقابة الرشعية
—
الســادة  /املســاهمني

للفرتة من
 2016/01/01إىل 2016/12/31

املحرتمني

شــركة حيــاة لإلســتثمار ش.م.ك( .مقفلــة)

دولــة الكويــت

الســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.
وفقــاً للعقــد املوقــع بيننــا فإننــا يف هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للشــركة نقــدم التقريــر التــايل:
إننــا يف هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للشــركة قــد راقبنــا ودققنــا العقــود املتعلقــة باملعامــات واألنشــطة التــي طرحتهــا الشــركة خــال الفــرة مــن  2016/01/01إىل
 2016/12/31ولقــد قمنــا باملراقبــة واملراجعــة الواجبــة إلبــداء الــرأي عمــا إذا كانــت الشــركة قــد التزمــت بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية ،وكذلــك بالفتــاوي والقــرارات

واملبــادئ واإلرشــادات املحــددة التــي تــم إصدارهــا مــن قبلنــا ،أمــا مســئولياتنا تنحصــر يف إبــداء رأي مســتقل يف مــدى التــزام الشــركة بذلــك بنــاءً عــى تدقيقنــا.

لقــد قمنــا باملراقبــة بالكيفيــة املناســبة واملراجعــة التــي اشــتملت عــى فحــص العقــود واإلجــراءات املتبعــة يف الشــركة عــى أســاس اختبــار كل نــوع مــن أنــواع العمليــات ،كمــا
حصلنــا عــى جميــع املعلومــات والتفســرات الضروريــة إلصــدار الــرأي يف مــدى تمــايش أعمــال الشــركة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.

يف رأينــا أن العقــود والوثائــق والعمليــات التــي أبرمتهــا الشــركة خــال الفــرة مــن  2016/01/01إىل  ،2016/12/31والتــي اطلعنــا عليهــا ،قــد تمــت وفقــاً ألحــكام ومبــادئ
الشــريعة اإلســامية ،ونحيطكــم علمــاً بــأن الشــركة ال تقــوم بإخــراج الــزكاة نيابـ ًـة عــن املســاهمني.
هــذا ونســأل اللــه العــي القديــر أن يوفــق القائمــن عــى الشــركة لخدمــة ديننــا الحنيــف ووطننــا العزيــز وأن يحقــق للجميــع الرشــاد والســداد ،واللــه ويل التوفيــق.

أ.د/عبدالعزيــز القصــار

د/عــى إبراهيــم الراشــد

الرئيس

عضو

هيئــة الرقابــة الشــرعية
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د/عيــى زيك عيــى

عضــو هيئــة الرقابــة الشــرعية
عضو

بيان املركز
املــايل املجمــع
—

كما يف  31ديســمرب 2016

اإليضاح

2016

2015

د.ك

د.ك

املوجودات
36,841

565,116

النقــد واألرصدة لدى البنوك

-

29,641

90,134

90,134

عقارات استثمارية

6

4,485,465

7,881,219

اســتثمار يف رشكات تم املحاســبة عنها بطريقة حقوق امللكية

7

80,309,906

78,055,944

موجودات أخرى

8

6,524,880

6,525,657

عقــار محتفظ به للبيع

18

4,571,469

-

96,018,695

93,147,711

اســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر

4

اســتثمارات متاحة للبيع

إجمايل املوجودات
املطلوبات
دائنو تمويل إســامي

9

15,673,720

14,979,456

مطلوبات أخرى

10

1,928,980

1,257,035

17,602,700

16,236,491

إجماىل املطلوبات
حقوق امللكية
رأس املال

11

15,000,000

15,000,000

احتياطي إجباري

11

6,494,622

6,410,651

احتياطي اختياري

11

6,494,622

6,410,651

6,366,948

5,685,301

44,059,803

43,404,617

إجمايل حقوق امللكية

78,415,995

76,911,220

إجمــايل املطلوبات وحقوق امللكية

96,018,695

93,147,711

احتياطــي ترجمة العمالت األجنبية
أرباح مرحلة

إن اإليضاحــات املرفقــة تشــكل جــزءاً مــن هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.

د .نبيــل أحمــد املناعي

رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي

بيان األرباح أو الخســائر
والدخل الشــامل اآلخر املجمع
—

للســــنة املنتهية يف  31ديســــمرب 2016

اإليضاح

2016

2015

د.ك

د.ك

إيرادات التشغيل

13

915,737

313,346

إي ــرادات أتعاب وعموالت

17

36,546

52,015

حصة من أرباح رشكات تم املحاس ــبة عنها بطريقة حقوق امللكية

7

صايف إيرادات االس ــتثمار

إجمايل إيرادات التشغيل

1,610,294

3,221,122

2,562,577

3,586,483

)(896,340

)(733,005

)(4,842

)(4,839

)(634,095

)(827,742

مصاريف التشــغيل وأعباء أخرى

14

تكاليف موظفني
االستهالك واإلطفاء
تكاليف التمويل

15

مصاريف أخرى

)(187,588

)(242,629

)(1,722,865

)(1,808,215

839,712

1,778,268

-

55,884

839,712

1,834,152

-

)(50,000

حصة مؤسس ــة الكويت للتقدم العلمي

)(7,557

)(16,507

الزكاة

)(9,027

)(19,111

صايف ربح السنة

823,128

1,748,534

إجمايل مصاريف التشــغيل واألعباء األخرى
الربح التشــغييل قبل مخصص انخفاض القيمة
عك ــس انخفاض القيمة

5

الربح قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وحصة مؤسســة الكويت للتقدم العلمي

والزكاة

مكاف ــأة أعضاء مجلس اإلدارة

الدخل الشامل اآلخر:

البن ــود ال ــي يع ــاد تصنيفه ــا أو يمك ــن إعادة تصنيفها الحقا إىل األرباح أو الخس ــائر:
ف ــروق ترجمة العمالت األجنبية

681,647

3,134,568

الدخل الشــامل اآلخر للسنة

681,647

3,134,568

1,504,775

4,883,102

5.49

11.66

إجمايل الدخل الشــامل للسنة

16

ربحية الســهم األساسية واملخففة (فلس)
إن اإليضاحــات املرفقــة تشــكل جــزءاً مــن هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.
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د.ك

رأس
املال

15,000,000

-

-

-

-

15,000,000

15,000,000

-

-

-

-

15,000,000

إن اإليضاحــات املرفقــة تشــكل جــزءاً مــن هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.

الرصيد يف  31ديســمرب 2016

املحــول إىل االحتياطيــات (إيضاح )11

إجمايل الدخل الشــامل للسنة

فــروق ترجمة عملة أجنبية

صايف ربح الســنة

الدخل الشامل للسنة

الرصيــد يف  1ينايــر 2016

الرصيد يف  31ديســمرب 2015

املحــول إىل االحتياطيــات (إيضاح )11

إجمايل الدخل الشــامل للسنة

فــروق ترجمة عملة أجنبية

صايف ربح الســنة

الدخل الشامل للسنة

الرصيــد يف  1ينايــر 2015

بيــان التغريات يف
حقــوق امللكية املجمع
—

6,494,622

83,971

-

-

-

6,410,651

6,410,651

183,415

-

-

-

6,227,236

د.ك

احتياطي
إجباري

6,494,622

83,971

-

-

-

6,410,651

6,410,651

183,415

-

-

-

6,227,236

د.ك

احتياطي
اختياري

6,366,948

-

681,647

681,647

-

5,685,301

5,685,301

-

3,134,568

3,134,568

-

2,550,733

د.ك

احتياطي
ترجمة عمالت
أجنبية

44,059,803

)(167,942

823,128

-

823,128

43,404,617

43,404,617

)(366,830

1,748,534

-

1,748,534

42,022,913

د.ك

أرباح
مرحلة

78,415,995

-

1,504,775

681,647

823,128

76,911,220

76,911,220

-

4,883,102

3,134,568

1,748,534

72,028,118

د.ك

االجمايل

للســــنة املنتهية يف  31ديســــمرب 2016

بيــان التدفقــات النقدية املجمع
—

للســــنة املنتهية يف  31ديســــمرب 2016

اإليضاح
التدفقات النقدية من األنشــطة التشغيلية
صايف ربح الســنة

2016
د.ك

2015
د.ك

823,128

1,748,534

4,842
1,740
)(1,610,294
)(977,031
634,095
88,563
7,557
9,027
)(1,018,373

4,839
)(1,167
)(3,221,122
)(123,455
827,742
)(55,884
101,520
16,507
19,111
)(683,375

)(4,066
592,349
)(430,090

24,807
427,516
)(1,032,468
)(1,263,520

مكافــأة نهايــة الخدمة للموظفني املدفوعة
صايف النقد املســتخدم يف األنشــطة التشغيلية

)(26,323
)(456,413

)(38,772
)(1,302,292

التدفقات النقدية من األنشــطة االستثمارية
إضافات إىل مديين تمويل إســامي
املحصل من بيع اســتثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر
ســداد مديين تمويل إسالمي
إضافات إىل عقارات اســتثمارية
صايف النقد (املســتخدم يف)  /الناتج من األنشــطة االســتثمارية

27,901
)(159,932
)(132,031

)(506,118
6,094,490
)(234,161
5,354,211

تسويات:
االستهالك واإلطفاء
أرباح غري محققة من اســتثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر
خســارة بيع اســتثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر
حصة يف ربح اســتثمار يف رشكات تم املحاســبة عنها بطريقة حقوق امللكية
التغري يف القيمة العادلة للعقارات االســتثمارية
تكاليف تمويل
عكس انخفاض قيمة مديين تمويل إســامي
مخصــص مكافــأة نهاية الخدمة للموظفني
مخصص حصة مؤسســة الكويت للتقدم العلمي
مخصص الزكاة

13
7
13
5

التغري يف:
اســتثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى

6

التدفقات النقدية من األنشــطة التمويلية
صايف الحركة يف دائين تمويل إســامي
تكاليــف تمويل مدفوعة
توزيعــات أرباح مدفوعة
صايف النقد الناتج من  ( /املســتخدم يف) األنشــطة التمويلية
صــايف التغــر يف النقــد واألرصدة لدى البنوك
النقــد واألرصــدة لــدى البنوك يف  1يناير
النقد واألرصدة لدى البنوك يف  31ديســمرب
إن اإليضاحــات املرفقــة تشــكل جــزءاً مــن هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.
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60,169
60,169

)(4,315,386
)(458,636
)(643,000
)(5,417,022

)(528,275
565,116
36,841

)(1,365,103
1,930,219
565,116

إيضاحات حول
البيانــات املالية املجمعة
—

للســــنة املنتهية يف  31ديســــمرب 2016

 .1تأســيس الرشكة ونشاطها
شــركة حيــاة لإلســتثمار ش.م.ك (مقفلــة) («الشــركة») هــي شــركة مســاهمة كويتيــة مقفلــة تأسســت يف دولــة الكويــت يف  21ديســمرب  .2008وتــم تســجيلها كشــركة
اســتثمارية لــدى بنــك الكويــت املركــزي يف  17فربايــر  ،2009وتعمــل تحــت رقابــة هيئــة أســواق املــال وفقــا لالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  7لســنة  2010املتعلــق بإنشــاء هيئــة

أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والتعديــات الالحقــة لــه.

تم تســجيل الشــركة يف الســجل التجاري يف  30ديســمرب  2008تحت رقم .330034
يقــع املقــر الرئيــي للشــركة يف الكويــت وعنوانهــا املســجل هــو بــرج الجــون الــدور  ،12 - 11شــارع فهــد الســالم ،دولــة الكويــت.
تقــوم الشــركة بصــورة رئيســية بممارســة األنشــطة االســتثمارية وتقــوم بعملياتهــا وفقــاً لعقــد التأســيس ونظامهــا األســايس وبمــا يتفــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية
الســمحاء .إن األغــراض التــى تأسســت مــن أجلهــا الشــركة هــى:

• االســتثمار فــى القطاعــات التجاريــة والعقاريــة والصناعيــة والزراعيــة والخدميــة ،وذلــك مــن خــال املســاهمة يف تأســيس الشــركات أو شــراء أســهم وصكــوك
هــذه الشــركات.

• إدارة أمــوال الشــركات واملؤسســات والهيئــات العامــة والخاصــة واألفــراد واســتثمار هــذه األمــوال يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة بمــا فيهــا إدارة املحافــظ
املاليــة والعقاريــة.

• تقديــم وإعــداد الدراســات واالستشــارات الفنيــة واالقتصاديــة والتقييميــة ،ودراســة املشــاريع املتعلقــة باالســتثمار واعــداد الدراســات وتأســيس الشــركات
لحســاب الغــر.

• الوســاطة فــى معامــات متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية.
• القيام باألعمال الخاصة بوظائف مدير االصدار لألسهم والصكوك التى تصدرها الشركات والهيئات والجهات الحكومية وغري الحكومية ،والقيام بأعمال
أمنــاء االســتثمار بمــا يف ذلــك إدارة االصــدارات وإدارة عمليــات االكتتــاب فيهــا ،وتلقــي وتغطيــة االكتتــاب.

• التمويــل والوســاطة يف عمليــات التجــارة الدوليــة.
• منــح التمويــل للغــر مــع مراعــاة أصــول الســامة املاليــة يف منــح التمويــل ،ومــع املحافظــة عــى اســتمرارية الســامة للمركــز املــايل للشــركة طبقــاً للشــروط
والقواعــد والحــدود التــى يضعهــا بنــك الكويــت املركــزي ووفقــاً ألحــكام الشــريعة االســامية.
• التعامــل واملتاجــرة يف ســوق القطــع األجنبــي وســوق املعــادن الثمينــة داخــل دولــة الكويــت وخارجهــا لحســاب الشــركة.
• مزاولــة جميــع األعمــال املتعلقــة بتــداول وحفــظ األوراق املاليــة ،بمــا يف ذلــك بيــع وشــراء األوراق املاليــة والصكــوك وأســهم وصكــوك الشــركات والهيئــات
الحكوميــة واملحليــة والدوليــة ،فــى الداخــل والخــارج.

• القيــام بكافــة الخدمــات التــى تســاعد عــى تطويــر وتدعيــم قــدرة الســوق املــايل والنقــدي فــى دولــة الكويــت وتلبيــة حاجاتــه ،وذلــك فــى حــدود القانــون وتعليمــات
وقــرارات بنــك الكويــت املركــزي ذات العالقــة.

• تملــك حقــوق امللكيــة الصناعيــة وبــراءات االخــراع والعالمــات التجاريــة والصناعيــة والرســومات التجاريــة وحقــوق امللكيــة األدبيــة والفكريــة املتعلقــة بالربامــج
واســتغاللها وتأجريهــا.

• إدارة املحافــظ الدوليــة واســتثمار وتنميــة األمــوال فــى العمليــات التجاريــة لحســابها ولحســاب الغــر طبقــاً للقوانــن والقــرارات ذات الصلــة.
• اســتثمار أموالهــا يف مختلــف أوجــه االســتثمار التــى يقرهــا بنــك الكويــت املركــزي ،وبصفــة رئيســية التمويــل اإلســامي.
• إنشــاء صناديــق االســتثمار لحســابها ولحســاب الغــر وطــرح وحداتهــا لالكتتــاب والقيــام بوظيفــة أمــن االســتثمار أو مديــر االســتثمار للصناديــق االســتثمارية يف
الداخــل والخــارج طبقــاً للقوانــن والقــرارات الســارية يف هــذا الخصــوص.
• مزاولــة أي نشــاط آخــر يهــدف لتنميــة ودعــم الســوق املــايل والنقــدي يف دولــة الكويــت.

إيضاحات حول
البيانــات املاليــة املجمعة (تابع)
—

للســــنة املنتهية يف  31ديســــمرب 2016

تتضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة شــركة حيــاة لالســتثمار ش.م.ك( .مقفلــة) وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــم بـ «املجموعــة» وبصفــة فرديــة بـ»شــركات املجموعــة») وحصــة

املجموعــة يف الشــركات التــي تخضــع لســيطرة مشــركة.

فيمــا يــي تفاصيــل شــركات املجموعــة والشــركات التــي تخضــع لســيطرة مشــركة كمــا يف  31ديســمرب :2016
بلد التأسيس

اسم الرشكة
رشكة تخضع لســيطرة مشرتكة

2016

حصة امللكية

2015

النشاط الرئييس

رشكة حياة لالســتثمار العقاري ذ.م.م.

السعودية

50%

50%

العقارات

رشكــة فلل حياة ذ.م.م.

السعودية

50%

50%

العقارات

رشكة حياة لإلنشــاءات ش.م.ل.

لبنان

100%

100%

أعمال إنشائية

إموبيليــار برييتوس إس إيه

بنما

100%

100%

العقارات

الرشكات التابعة

تــم املوافقــة ســابقا عــى إصــدار البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة يف  28مــارس  .2017إال أنــه نتيجــة أحــداث معينــة (إيضــاح  ،)24تــم املوافقــة
عــى إعــادة إصــدار هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة يف  12يونيــو  2017وتخضــع ملوافقــة املســاهمني يف االجتمــاع الســنوي القــادم للجمعيــة العموميــة.

 .2أسس االعداد

أ) األســاس املحاســبي
تــم إعــداد البيانــات املاليــة املجمعــة وفقــا للمعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة املعدلــة لالســتخدام مــن قبــل دولــة الكويــت ملؤسســات الخدمــات املاليــة التــي تخضــع

لرقابــة بنــك الكويــت املركــزي .وتتطلــب تلــك القواعــد تطبيــق كافــة املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة باســتثناء متطلبــات معيــار املحاســبة الــدويل رقــم  39حــول
املخصــص املجمــع لالنخفــاض يف القيمــة والتــي تحــل محلهــا متطلبــات بنــك الكويــت املركــزي حــول الحــد األدىن للمخصــص العــام.

إن مخصــص االنخفــاض يف القيمــة الخــاص بالتســهيالت االئتمانيــة يتفــق يف كافــة النواحــي الجوهريــة مــع متطلبــات بنــك الكويــت املركــزي واملعايــر الدوليــة
للتقاريــر املاليــة حــول املخصــص املحــدد .إضافــة إىل ذلــك ،ووفقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ،يتــم احتســاب الحــد األدىن للمخصــص العــام بنســبة 1%
للتســهيالت النقديــة و 0.5%للتســهيالت غــر النقديــة ،بالصــايف بعــد اســتبعاد بعــض فئــات الضمــان ،والتــي ينطبــق عليهــا تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي وال
تخضــع ملخصــص محــدد (ايضــاح ( 3ي)).

إضافــة إىل ذلــك ،فــإن البيانــات املاليــة املجمعــة تلتــزم كذلــك باألحــكام ذات الصلــة مــن قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة وعقــد التأســيس
والنظام األســايس للشــركة.

ب) أســس القياس
تــم إعــداد تلــك البيانــات املاليــة املجمعــة عــى أســاس التكلفــة التاريخيــة باســتثناء البنــود املاديــة التاليــة الــواردة يف بيــان املركــز املــايل املجمــع والتــي يتــم قياســها
بالقيمــة العادلــة:

• االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر؛
• االســتثمارات املتاحــة للبيــع؛
• العقــارات االســتثمارية.
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ج) عملــة التعامــل والعــرض
تعــرض البيانــات املاليــة املجمعــة بالدينــار الكويتــي وهــي عملــة التعامــل للمجموعــة .وتقــرب كافــة املعلومــات املاليــة املعروضــة بالدينــار الكويتــي إىل أقــرب
دينــار كويتــي.

د) التغريات يف السياســات املحاســبية
قامــت املجموعــة بتطبيــق التعديــات التاليــة الســارية خــال الســنة.

التحســينات الســنوية عــى املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة دورة 2014-2012
تشــمل التحســينات الســنوية عــى املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة دورة  2014-2012عــددا مــن التعديــات عــى مختلــف املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة ،والتــي
نلخصهــا فيمــا يــي:

التعديــات عــى املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  7تقــدم إرشــادات إضافيــة لتوضيــح مــا إذا كان عقــد الخدمــة يجعــل املشــاركة مســتمرة يف املوجــودات املنقولــة
لغــرض اإلفصاحــات املطلوبــة فيمــا يتعلــق باملوجــودات املنقولــة.

توضــح التعديــات عــى معيــار املحاســبة الــدويل  19أنــه ينبغــي تحديــد املعــدل املســتخدم لخصــم التزامــات مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفــن بالرجــوع إىل
مردود الســوق يف نهاية فرتة إعداد التقارير عىل ســندات الشــركات عالية الجودة .ويجب أن يتم تقييم عمق الســوق لســندات الشــركات عالية الجودة وفقاً

ملســتوى العملــة (أي بنفــس العملــة التــي يتــم بهــا دفــع الفوائــد) .أمــا بالنســبة للعمــات التــي ال يوجــد فيهــا ســوق عميــق لســندات الشــركات عاليــة الجــودة،
فينبغــي اســتخدام مــردود الســوق يف نهايــة فــرة إعــداد التقاريــر عــى الســندات الحكوميــة املق ّومــة بتلــك العملــة بــدالً مــن ذلــك.
إن تطبيــق التعديــات أعــاه لــم يكــن لــه أي تأثــر مــايل هــام عــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.
لــم تقــم املجموعــة بالتطبيــق املبكــر ألي معيــار أو تفســر أو تعديــل آخــر صــدر ولكنــه لــم يســري بعــد.

هـ) اســتخدام التقديرات واألحكام
عنــد إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة تقــوم اإلدارة باتخــاذ أحــكام وتقديــرات وافرتاضــات ،والتــي قــد تؤثــر عــى تطبيــق السياســات املحاســبية للمجموعــة

واملبالــغ املدرجــة للموجــودات واملطلوبــات واإليــرادات واملصروفــات .وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديــرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفرتاضــات الضمنيــة بصفــة مســتمرة .ويتــم إدراج التغــرات يف التقديــرات املحاســبية بأثــر مســتقبيل.

( )iاألحــكام
إن املعلومــات حــول األحــكام والتقديــرات املســتخدمة عنــد تطبيــق السياســات املحاســبية التــي لهــا أبلــغ األثــر عــى املبالــغ املدرجــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة
مبينــة يف اإليضاحــات التاليــة:

تصنيــف األدوات املاليــة
يتعني عىل اإلدارة أن تقرر عند شراء األدوات املالية ما إذا كان يتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع أو محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق أو استثمارات

بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر أو قــروض وذمــم مدينــة .وعنــد اتخــاذ األحــكام تأخــذ املجموعــة يف االعتبــار الغــرض األســايس مــن اقتنــاء تلــك
األداة وكيــف تنــوي إدارتهــا ومراقبــة أدائهــا.

تصنيــف العقــارات
إن تحديد تصنيف العقار يعتمد عىل الظروف الخاصة ونية اإلدارة .إن العقار الذي يتم االحتفاظ به إلعادة البيع يف إطار األعمال االعتيادية أو الذي يكون

يف مرحلة التطوير لغرض البيع يتم تصنيفه كمخزون .أن العقار املحتفظ به بغرض اكتساب إيرادات إيجارية أو ترقبا الرتفاع قيمته الرأسمالية أو كالهما

إيضاحات حول
البيانــات املاليــة املجمعة (تابع)
—

للســــنة املنتهية يف  31ديســــمرب 2016

يتم تصنيفه كعقار استثماري .إن العقار املحتفظ الستخدامه يف إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات أو ألغراض إدارية يتم تصنيفه كممتلكات ومعدات.

( )iiاالفرتاضــات وعــدم التأكــد مــن التقديــرات
إن املعلومات حول االفرتاضات وعدم التأكد من التقديرات والتي لها مخاطر كبرية بما يؤدي إىل تعديل جوهري يف السنة املنتهية يف  31ديسمرب  2016تتضمن:
• اختبــار االنخفــاض يف القيمــة :االفرتاضــات األساســية التــي تقــوم عليهــا املبالــغ القابلــة لالســرداد ،بمــا يف ذلــك املبالــغ القابلــة لالســرداد.
• تحقــق املخصصــات وقياســها :االفرتاضــات األساســية حــول احتماليــة وحجــم تدفــق املــوارد.
• قيــاس القيمــة العادلــة
يوجــد عــدد مــن السياســات املحاســبية واإلفصاحــات للمجموعــة يتطلــب قيــاس القيمــة العادلــة ،لــكل مــن املوجــودات واملطلوبــات املاليــة وغــر املاليــة.
لــدى املجموعــة إطــار عمــل للرقابــة مطبــق فيمــا يتعلــق بقيــاس القيمــة العادلــة .وذلــك يشــمل فريــق اســتثمار يتــوىل املســؤولية الشــاملة عــن اإلشــراف عــى جميــع
القياســات القيمــة العادلــة الهامــة.

عنــد قيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام معــن ،تســتخدم املجموعــة قــدر اإلمــكان بيانــات الســوق التــي يمكــن قياســها .يتــم تصنيــف القيمــة العادلــة إىل
مســتويات مختلفــة يف التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة عــى أســاس املدخــات املســتخدمة يف أســاليب التقييــم عــى النحــو التــايل:
• املســتوى األول :األســعار املعلنــة (غــر معدلــة) يف األســواق النشــطة للموجــودات واملطلوبــات املطابقــة.
• املســتوى الثــاين :مدخــات تختلــف عــن األســعار املعلنــة ضمــن املســتوى األول التــي يمكــن قياســها للموجــودات واملطلوبــات إمــا بطريقــة مباشــرة
(مثــال :األســعار) أو بطريقــة غــر مباشــرة (مثــال :مشــتقة مــن األســعار).

• املســتوى الثالــث :مدخــات للموجــودات أو املطلوبــات التــي ال تعتمــد عــى بيانــات األســواق التــي يمكــن قياســها (مدخــات غــر قابلــة للقيــاس).
يف حــال أمكــن تصنيــف املدخــات املســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام معــن يف مســتويات مختلفــة يف التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة،
عندئــذ يتــم تصنيــف قيــاس القيمــة العادلــة ككل يف نفــس مســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة وفقــا ألدىن مســتوى للمدخــات التــي تكــون ذات أهميــة
بالنســبة للقيــاس ككل.

تقــوم املجموعــة بإثبــات التحويــات بــن مســتويات التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة يف نهايــة الفــرة املحاســبية التــي يحــدث خاللهــا التغيــر.
إن إيضــاح  6للعقــارات االســتثمارية ،يتضمــن مزيــد مــن املعلومــات حــول الطريقــة املســتخدمة للتوصــل إىل القيمــة العادلــة.

 .3السياســات املحاسبية الهامة
باســتثناء التغــرات املبينــة يف إيضــاح ( 2د) ،قامــت املجموعــة بتطبيــق السياســات املحاســبية املبينــة أدنــاه بثبــات لجميــع الفــرات املعروضــة يف هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.

أ) أســس التجميع
الشــركات التابعــة
الشــركات التابعــة هــي تلــك الشــركات التــي يكــون للمجموعــة ســيطرة عليهــا .تســيطر املجموعــة عــى شــركة معينــة عندمــا تتعــرض أو يرتتــب لهــا حقــوق يف
العوائــد املتغــرة مــن مشــاركتها مــع تلــك الشــركة ولديهــا القــدرة عــى التأثــر عــى تلــك العوائــد مــن خــال ســيطرتها عــى الشــركة.

يتــم تجميــع البيانــات املاليــة للشــركات التابعــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة ،مــن تاريــخ بــدء الســيطرة وحتــى تاريــخ انتهــاء الســيطرة .السياســات املحاســبية
للشــركات التابعــة وشــركات املحاصــة تتوافــق مــع السياســات املحاســبية املطبقــة مــن قبــل املجموعــة.
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فقــدان الســيطرة
عندمــا تفقــد املجموعــة الســيطرة عــى شــركة تابعــة معينــة ،تقــوم املجموعــة باســتبعاد موجــودات ومطلوبــات الشــركة التابعــة وأي حصــص غــر مســيطرة
واملكونــات األخــرى لحقــوق امللكيــة املتعلقــة بالشــركة التابعــة .يتــم االعــراف بــأي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن فقــدان الســيطرة يف بيــان األربــاح أو الخســائر .إن أي
حصــة محتفــظ بهــا يف الشــركة التابعــة الســابقة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة عنــد فقــدان الســيطرة.

االســتثمار يف شــركات محاســب عنهــا وفقــا لطريقــة حقــوق امللكيــة املحاســبية
إن حصة املجموعة يف الشركات املستثمر بها املحاسب عنها بطريقة حقوق امللكية تتألف من حصص يف مشاريع مشرتكة .املشروع املشرتك هو ترتيب يكون

فيه للمجموعة سيطرة مشرتكة ،حيث يكون للمجموعة حقوق يف صايف موجودات الرتتيبات ،بدال من الحقوق يف موجوداتها و االلتزام بمطلوباتها.

يتــم املحاســبة عــن االســتثمار يف املشــروع املشــرك باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة ويتــم إثباتهــا مبدئيــا بالتكلفــة والتــي تتضمــن تكاليــف املعاملــة .إن تكلفــة
االســتثمار تتضمــن تكاليــف املعامــات .الحقــا لالعــراف املبــديئ ،تتضمــن البيانــات املاليــة املجمعــة حصــة املجموعــة مــن أربــاح أو خســائر الدخــل الشــامل اآلخــر
للشــركة املســتثمر بهــا املحاســب عنهــا بحقــوق امللكيــة ،حتــى تاريــخ انتهــاء الســيطرة املشــركة.

معامــات مســتبعدة عنــد التجميــع
يتــم اســتبعاد األرصــدة واملعامــات بــن شــركات املجموعــة وأي إيــرادات أو مصروفــات غــر محققــة ناتجــة مــن املعامــات بــن شــركات املجموعــة .يتــم اســتبعاد

األربــاح غــر املحققــة الناتجــة عــن املعامــات مــع الشــركة التــي تــم املحاســبة عنهــا باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة مقابــل اإلســتثمار إىل حــد حصــة املجموعــة

يف الشــركة املســتثمر بهــا .يتــم اســتبعاد الخســائر غــر املحققــة بنفــس طريقــة األربــاح غــر املحققــة ولكــن فقــط يف حالــة عــدم وجــود دليــل عــى انخفــاض القيمــة.

ب) النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك
يتكــون النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك مــن األرصــدة النقديــة وودائــع ألجــل ذات فــرة اســتحقاق أصــي ملــدة ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ الشــراء التــي تخضــع
ملخاطــر ضئيلــة مــن التغــرات يف القيمــة العادلــة ،ويتــم اســتخدامها مــن قبــل املجموعــة يف إدارة االلتزامــات قصــرة األجــل.

ج) االســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر
يتــم تصنيــف االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ،إذا كانــت محتفــظ بهــا بغــرض املتاجــرة أو مصنفــة بالقيمــة العادلــة عنــد االعــراف
املبــديئ .يتــم تصنيــف االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر إذا قامــت املجموعــة بــإدارة تلــك االســتثمارات واعتمــدت يف قــرارات البيــع
والشــراء عــى أســاس قيمتهــا العادلــة وفقــاً إلدارة املخاطــر أو اســراتيجية االســتثمار املوثقــة لــدى املجموعــة .يتــم تســجيل تكاليــف املعاملــة املرتبطــة بهــا يف بيــان
األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع .يتــم قيــاس االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة ويتــم تســجيل

التغــرات عليهــا يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع.

بعــد االعــراف املبــديئ ،يتــم قيــاس كافــة اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة ويتــم إدراج التغــرات يف القيمــة العادلــة
يف بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر املجمع.

د) االســتثمارات املتاحة للبيع
يتــم إثبــات تلــك املوجــودات مبدئيــا بالقيمــة العادلــة زائــداً أي تكاليــف معامــات مرتبطــة بهــا مباشــرة .والحقــا للتســجيل املبــديئ ،يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة
مــع تســجيل التغــرات عليهــا بخــاف خســائر انخفــاض القيمــة وفــروق صــرف العمــات األجنبيــة عــى أدوات الديــن يف الدخــل الشــامل اآلخــر وتســجل مرتاكمــة
يف احتياطــي القيمــة العادلــة.

إيضاحات حول
البيانــات املاليــة املجمعة (تابع)
—
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إن االســتثمارات يف أدوات امللكيــة التــي ليــس لهــا ســعر ســوقي معلــن يف ســوق نشــط والتــي ال يمكــن قياســها بصــورة موثــوق بهــا تقــاس بالتكلفــة ناقصــاً
انخفاض القيمة.

عنــد اســتبعاد تلــك املوجــودات ،يتــم إعــادة تصنيــف الربــح أو الخســارة املرتاكمــة يف حقــوق امللكيــة إىل بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع.

هـ) عقارات اســتثمارية
العقــار االســتثماري هــو عقــار محتفــظ بــه إمــا لتحقيــق إيــرادات مــن تأجــره أو إرتفــاع قيمتــه الرأســمالية أو لــكال الغرضــن ،ولكــن ليــس بغــرض بيعــه يف إطــار
النشــاط اإلعتيــادي لألعمــال ،أو الســتخدامه يف إنتــاج أو توريــد البضاعــة أو الخدمــات أو ألغــراض إداريــة.

يتــم تســجيل العقــار االســتثماري قيــد اإلنشــاء مبدئيــا بالتكلفــة ويتــم إعــادة قياســه الحقــا بالقيمــة العادلــة .التغــرات يف القيمــة العادلــة يتــم إدراجهــا يف بيــان
األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع .إن التغــرات يف القيمــة الدفرتيــة للعقــار االســتثماري قيــد اإلنشــاء يف أي فــرة محــددة ســوف يتضمــن
اإلضافــات املدرجــة بالتكلفــة والتغــرات يف القيمــة العادلــة للعقــار.

و) موجــودات أخــرى
يتــم إدراج املوجــودات األخــرى بالتكلفــة املطفــأة ناقصــاً خســائر انخفــاض القيمــة (إيضــاح ( 3ي)) باســتثناء مــا يــي:

( )iموجــودات غــر ملموســة
تمثــل املوجــودات غــر امللموســة تراخيــص برامــج الكمبيوتــر .يتــم إدراج برامــج الكمبيوتــر التــي حصلــت عليهــا املجموعــة بالتكلفــة ناقصــاً اإلطفــاء املرتاكــم وأي
خســائر انخفــاض يف القيمــة (إيضــاح ( 3ي)).

ويتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد تلــك النفقــات مــن املنافــع االقتصاديــة املســتقبلية املتضمنــة يف األصــل املحــدد املتعلــق بهــا .يتــم تســجيل كافــة

النفقــات األخــرى يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع عنــد تكبدهــا.

يتــم إثبــات اإلطفــاء يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع عــى أســاس القســط الثابــت عــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة املقــدرة لرتاخيــص

الربامــج مــن تاريــخ توافرهــا لالســتخدام .األعمــار اإلنتاجيــة املقــدرة لرتاخيــص برامــج الكمبيوتــر هــي ثالثــة ســنوات.

( )iiممتلــكات ومعــدات
التحقــق والقيــاس
يتــم قيــاس املمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك املرتاكــم وأيــة خســائر إنخفــاض يف القيمــة (إيضــاح ( 3ي)) .تتضمــن التكلفــة النفقــات التــي تتعلــق
بصــورة مباشــرة بشــراء األصــل.

يتــم تحديــد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن بيــع بنــد مــن املمتلــكات واملعــدات مــن خــال مقارنــة متحصــات البيــع مــع القيمــة الدفرتيــة للممتلــكات واملعــدات
ويتــم إدراجهــا يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع.

االستهالك
يتــم اســتهالك املمتلــكات واملعــدات عــى مــدى العمــر االنتاجــي املتوقــع لــكل بنــد مــن املمتلــكات واملعــدات ويتــم تحميلهــا يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل

الشــامل اآلخــر املجمــع باســتخدام طريقــة القســط الثابــت.
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فيمــا يــي األعمــار اإلنتاجيــة املقــدرة للممتلــكات واملعــدات هــو كمــا يــي:
		
أثــاث مكتــب وديكــورات

 5ســنوات

معــدات مكتبيــة		

 5ســنوات

		
أجهــزة كمبيوتــر

 3ســنوات

يتــم مراجعــة طريقــة االســتهالك واألعمــار اإلنتاجيــة بتاريــخ التقريــر.

ز) دائنو تمويل إســامي
مرابحة
يمثــل دائنــو املرابحــة املبلــغ املســتحق عــى أســاس التســوية املؤجلــة للموجــودات التــي تــم شــراؤها بموجــب اتفاقيــات املرابحــة .يــدرج دائنــو املرابحــة عــى أســاس
صايف املبلغ املستحق للدفع .يتم إثبات األرباح املستحقة كمصروفات عىل أساس نسبي زمني يأخذ يف االعتبار معدل الربح والرصيد القائم .ويتم االعرتاف
بتكلفــة التمويــل يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع كمصروفــات.

وكالة
دائنــو الوكالــة تتضمــن املبالــغ املســتثمرة لــدى أطــراف أخــرى بموجــب ترتيبــات عقــد الوكالــة للمعامــات اآلجلــة مــن قبــل هــذه األطــراف يف مختلــف املنتجــات
االســتثمارية اإلســامية.

يتــم االعــراف بدائنــو الوكالــة مبدئيــا بالتكلفــة والحقــا يتــم إدراجهــا بالتكلفــة املطفــأة بإســتخدام طريقــة العائــد الفعــي.

ح) املطلوبــات األخــرى
يتــم إدراج املطلوبــات األخــرى بالتكلفــة املطفــأة.

ط) تحقــق االيــرادات
إيــرادات التمويــل اإلســامي
يتم االعرتاف بإيرادات الوكالة عىل أساس نسبي زمني ،مع األخذ يف االعتبار أصل املبلغ القائم واملعدالت املطبقة للربح املتوقع بإستخدام معدل الربح الفعيل.

إيــرادات األتعــاب والعمــوالت
تمثــل إيــرادات األتعــاب والعمــوالت أتعــاب إدارة األصــول املكتســبة مــن قبــل املجموعــة عــى أنشــطة األمانــة .يتــم االعــراف بإيــرادات األتعــاب والعمــوالت عــى
أســاس االســتحقاق.

إيــرادات توزيعــات أربــاح
تتحقــق االيــرادات مــن توزيعــات األربــاح عنــد ثبــوت الحــق يف اســتالمها.

إيضاحات حول
البيانــات املاليــة املجمعة (تابع)
—
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ي) االنخفــاض يف القيمــة
( )iاملوجــودات املاليــة
يتــم تقييــم األصــل املــايل بتاريــخ كل بيــان مركــز مــايل لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليـا ً موضوعيــاً عــى انخفــاض قيمتــه .يتــم اعتبــار أن األصــل املــايل قــد انخفضــت

قيمتــه يف حــال وجــود دليــل موضوعــي أن حــدث أو أكــر كان لهــم تأثــر ســلبي عــى التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة لهــذا األصــل .يتــم فحــص املوجــودات
املاليــة الهامــة بصــورة فرديــة لإلنخفــاض يف القيمــة عــى أســاس إنفــرادي .ويتــم تقييــم املوجــودات املاليــة املتبقيــة بشــكل جماعــي يف مجموعــات لهــا نفــس ســمات
مخاطــر االئتمــان .يتــم إثبــات كافــة خســائر انخفــاض القيمــة يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع.

يتــم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة يف حــال أمكــن ربــط العكــس بصــورة موضوعيــة بحــدث يقــع بعــد تحقــق خســائر انخفــاض القيمــة.
إضافــة إىل ذلــك ووفقــا لتعليمــات بنــك الكويــت املركــزي ،يتــم إحتســاب مخصــص عــام بحــد أدىن  1%عــى كافــة التســهيالت اإلئتمانيــة النقديــة ،بالصــايف بعــد
إســتبعاد بعــض فئــات الضمانــات التــي تنطبــق عليهــا تعليمــات بنــك الكويــت املركــزي وال تخضــع إلحتســاب مخصصــات معينــة.

( )iiاملوجــودات غــر املاليــة
يتــم مراجعــة القيمــة الدفرتيــة للموجــودات غــر املاليــة للمجموعــة بتاريــخ كل بيــان مركــز مــايل لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل عــى انخفــاض القيمــة .فــإذا

وجــد هــذا الدليــل ،يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لإلســرداد لألصــل.

تمثــل القيمــة القابلــة لإلســرداد لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد التابعــة لــه القيمــة األعــى بــن القيمــة التشــغيلية والقيمــة العادلــة لألصــل ناقصــاً تكاليــف البيــع.

عنــد تقديــر القيمــة التشــغيلية يتــم خصــم التدفقــات النقديــة املســتقبلية املقــدرة إىل قيمتهــا الحاليــة باســتخدام ســعر خصــم مناســب يعكــس تقديــرات الســوق
الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للمــال واملخاطــر املحــددة لألصــل .يف حــال تــم تقديــر القيمــة القابلــة لإلســرداد لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد التابعــة لــه بأنهــا أقــل
مــن القيمــة الدفرتيــة ،يتــم تخفيــض القيمــة الدفرتيــة لألصــل أو وحــدة إنتــاج النقــد التابعــة لــه إىل القيمــة القابلــة لالســرداد .ويتــم تســجيل خســارة انخفــاض

القيمــة مباشــرة يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع.

يتــم تقديــر خســائر انخفــاض القيمــة املعــرف بهــا يف فــرات ســابقة بتاريــخ كل بيــان مركــز مــايل ألي مؤشــرات عــى أن الخســارة قــد انخفضــت أو لــم تعــد

موجــودة .يتــم عكــس خســائر االنخفــاض يف القيمــة يف حــال وجــود تغــر يف التقديــرات تــم اســتخدامه لتحديــد القيمــة القابلــة لالســرداد .يتــم رد خســائر
االنخفــاض يف القيمــة فقــط إىل الحــد الــذي ال تزيــد فيــه القيمــة الدفرتيــة للموجــودات عــن القيمــة الدفرتيــة التــي قــد يتــم تحديدهــا ،بالصــايف بعــد االســتهالك

أو اإلطفــاء ،إذا لــم يتــم االعــراف بخســائر انخفــاض يف القيمــة .يتــم االعــراف بــرد خســارة االنخفــاض يف القيمــة مباشــرة يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل
الشــامل اآلخــر املجمــع.

ك) العمــات األجنبيــة
املعامــات بالعمــات األجنبيــة
يتــم تحويــل املعامــات بالعمــات األجنبيــة إىل عمــات التعامــل لشــركات املجموعــة حســب أســعار الصــرف يف تواريــخ املعامــات .ويتــم تحويــل املوجــودات

واملطلوبــات النقديــة بالعمــات األجنبيــة إىل عملــة التعامــل حســب ســعر الصــرف يف تاريــخ بيــان املركــز املــايل .يتــم تحويــل املوجــودات واملطلوبــات غــر النقديــة
بالعمــات األجنبيــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة إىل عملــة التعامــل باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة يف تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة .يتــم إدراج
فــروق صــرف العمــات األجنبيــة عمومــا يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع .ال يتــم ترجمــة البنــود غــر النقديــة بالعمــات األجنبيــة
والتــي يتــم قياســها اســتنادا إىل التكلفــة التاريخيــة.

العمليــات األجنبيــة
يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة إىل الدينــار الكويتــي وفقــاً ألســعار الصــرف الســائدة يف تاريــخ بيــان املركــز املــايل .كمــا يتــم تحويــل إيــرادات
ومصاريــف العمليــات األجنبيــة إىل الدينــار الكويتــي وفقــاً ألســعار الصــرف يف تواريــخ املعامــات.
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يتــم إثبــات فــروق العمــات األجنبيــة يف الدخــل الشــامل اآلخــر ،ويتــم عرضهــا يف احتياطــي ترجمــة العملــة األجنبيــة.
عندمــا يتــم اســتبعاد عمليــة أجنبيــة بكاملهــا أو جــزء منهــا بحيــث فقــدان تلــك الســيطرة ،فــإن املبلــغ املرتاكــم يف احتياطــي ترجمــة العملــة األجنبيــة املتعلــق بتلــك

العمليــة األجنبيــة يتــم إعــادة تصنيفــه إىل بيــان األربــاح أو الخســائر كجــزء مــن الربــح أو الخســارة عنــد االســتبعاد .عندمــا تقــوم املجموعــة باســتبعاد جــزء مــن
حصتهــا يف شــركة تابعــة مــع االحتفــاظ بالســيطرة ،فــإن النســبة ذات الصلــة مــن املبلــغ املرتاكــم يتــم إعادتهــا للحصــص غــر املســيطرة.

عندمــا يكــون مــن املقــرر ســداد بنــد نقــدي مســتحق مــن أو إىل عمليــة أجنبيــة وليــس مخططــاً وال يحتمــل ســداده يف املســتقبل القريــب ،فــإن فــروق صــرف
العمالت األجنبية الناتجة عن هذا البند النقدي تشكل جزءا من صايف االستثمار يف عملية أجنبية وبالتايل يتم إثبات تلك الفروق يف الدخل الشامل اآلخر

ويتــم عرضهــا يف احتياطــي ترجمــة العمــات األجنبيــة.

ل) مزايــا املوظفــن
املوظفــون الكويتيــون
إن حقوق التقاعد والحقوق االجتماعية األخرى الخاصة باملوظفني الكويتيني يتم تغطيتها حســب أنظمة املؤسســة العامة للتأمينات االجتماعية والتي يتم

بموجبهــا تحصيــل اشــراكات شــهرية مــن املجموعــة والعاملــن عــى أســاس نســبة مئويــة ثابتــة مــن الرواتــب .يتــم تحميــل حصــة املجموعــة مــن املســاهمات يف
هــذا النظــام وهــو نظــام تقاعــدي ذو مســاهمات محــددة يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع يف الســنة املرتبطــة بهــا.

املوظفــون األجانــب
يســتحق املوظفــون األجانــب مكافــأة نهايــة خدمــة وفقــاً لنصــوص قانــون العمــل الكويتــي عــى أســاس مــدة الخدمــة وآخــر راتــب والعــاوات املدفوعــة األخــرى .إن

هــذا املخصــص لهــذا االلتــزام غــر املمــول يمثــل خطــة تقاعديــة ذات منافــع محــددة.

م) مخصصــات
يتــم تحقــق املخصــص يف حــال كان عــى املجموعــة ،نتيجــة لحــدث مــايض ،التزامــات قانونيــة حاليــة أو اســتداللية يمكــن تقديرهــا بشــكل موثــوق فيــه ويكــون مــن
املحتمــل أن يتطلــب تســوية هــذا االلتــزام تدفــق منافــع اقتصاديــة خــارج املجموعــة.

ن) موجــودات االمانــة
ال يتــم التعامــل مــع املوجــودات املحتفــظ بهــا عــى ســبيل األمانــة عــى أنهــا مــن موجــودات املجموعــة وبالتــايل ال يتــم ادراجهــا ضمــن بيــان املركــز املــايل املجمــع ولكــن
يتــم االفصــاح عنهــا يف االيضاحــات حــول البيانــات املاليــة املجمعــة.

س) الضريبــة
الشــركة مســجلة يف دولــة الكويــت .بموجــب أحــكام القوانــن الكويتيــة ،فانــه ال يســتحق عــى الشــركة ضريبــة دخــل أو ضريبــة عقاريــة أو ضرائــب الشــركات أو
ضريبــة أربــاح رأســمالية أو ضرائــب أخــرى.

يجــوز أن تخضــع ايــرادات االســتثمار واألربــاح الرأســمالية املســتلمة مــن قبــل الشــركة إىل محجــوز الضمــان املفــروض يف بلــد التأســيس .يتــم تســجيل هــذه
االيــرادات أو األربــاح مطروحــاً منهــا محجــوز الضمــان الضريبــي يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع.

إيضاحات حول
البيانــات املاليــة املجمعة (تابع)
—
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ع) مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي
يتعــن عــى الشــركة املســاهمة بحصــة ملؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي .يتــم تســجيل حصــة مســاهمة الشــركة ملؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي كمصــروف يف
الســنة التــي يتعــن فيهــا املســاهمة بهــذه الحصــة .يتــم احتســاب حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي بواقــع  1٪مــن صــايف الربــح ويســتثنى منهــا  10%مــن
صــايف األربــاح كمخصــص لالحتياطــي اإلجبــاري حتــى يصــل مجموعــه إىل  50%مــن رأس املــال ،ومــن ثــم يتوقــف هــذا االســتثناء ويتــم احتســاب حصــة املؤسســة
عــى كامــل صــايف الربــح .كمــا يتــم اســتثناء أربــاح الشــركات املســاهمة الكويتيــة التابعــة والزميلــة عنــد احتســاب الحصــة.

ف) الــزكاة
يتــم حســاب مســاهمة الــزكاة واملنصــوص عليهــا وفقــا ملتطلبــات القانــون رقــم  46لعــام  2006وتقيــد يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املجمــع

ص) املعايــر الجديــدة الصــادرة ولكــن لــم تســري بعــد
يوجــد عــدد مــن املعايــر الجديــدة والتعديــات عــى املعايــر التــي تســري عــى الفــرات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد  1ينايــر  2017مــع الســماح بتطبيقهــا مبكـ ًرا،
إال أن املجموعــة لــم تقــم بالتطبيــق املبكــر ألي مــن املعايــر الجديــدة أو املعدلــة عنــد إعــداد هــذه البيانــات املاليــة املجمعــة.

املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  :9األدوات املاليــة :التصنيــف والقيــاس
يف يوليــو  ،2014أصــدر مجلــس معايــر املحاســبة الدوليــة املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  9يف صيغتــه النهائيــة ويســري مفعولــه عــى الفــرات الســنوية التــي تبــدأ
يف أو بعــد  1ينايــر  2018مــع الســماح بتطبيقــه مبكــراً .يوضــح املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  9متطلبــات تحقــق وقيــاس املوجــودات واملطلوبــات املاليــة وبعــض

عقــود بيــع أو شــراء األصــول غــر املاليــة .يحــل هــذا املعيــار محــل معيــار املحاســبة الــدويل  39األدوات املاليــة :التحقــق والقيــاس .إن تطبيــق هــذا املعيــار ســيكون لــه

تأثري عىل تصنيف وقياس املوجودات املالية للمجموعة ،إال أنه من غري املتوقع أن يكون له تأثري جوهري عىل تصنيف وقياس املطلوبات املالية .إن املجموعة
بصــدد تقديــر أثــر هــذا املعيــار عــى البيانــات املاليــة املجمعــة عنــد تطبيقــه.

املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  - 15اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء
يحــدد املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  15كيفيــة وموعــد اعــراف الكيــان باإليــرادات وكذلــك يتطلــب مــن هــذه الكيانــات تزويــد مســتخدمي البيانــات املاليــة

بمعلومات أكرث وإفصاحات ذات صلة .يوفر املعيار نموذج فردي واحد من خمس خطوات قائم عىل املبادئ ليتم تطبيقه عىل جميع العقود مع العمالء.

ســوف يحــل املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  15محــل التعليمــات الحاليــة لتحقــق اإليــرادات بمــا فيهــا معيــار املحاســبة الــدويل  18اإليــرادات ومعيــار املحاســبة
الدويل  11عقود اإلنشاء والتفسريات ذات الصلة ،وذلك عند تطبيقه .إن املبدأ األسايس للمعيار الدويل للتقارير املالية  15هو أنه يتعني عىل املنشأة تحقيق
اإليــرادات بحيــث تصــف نقــل البضائــع والخدمــات إىل العمــاء بمــا يعكــس املقابــل الــذي تتوقــع املنشــأة اســتالمه لقــاء هــذه البضائــع والخدمــاتً .
طبقــا للمعيــار

الــدويل للتقاريــر املاليــة  ،15تقــوم املنشــأة بتحقيــق اإليــرادات عندمــا يتحقــق أداء االلتــزام ،أي عندمــا تنتقــل إىل العميــل «الســيطرة» عــى البضائــع والخدمــات

املتعلقــة بــأداء االلتــزام .صــدر املعيــار يف مايــو  2014وينطبــق عــى البيانــات املاليــة الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد  1ينايــر .2018
املجموعــة بصــدد تحديــد األثــر الكمــي لهــذا املعيــار عــى البيانــات املاليــة املجمعــة ،عنــد تطبيقــه.

املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  – 16عقــود التأجــر
ُيقــدم املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  16نموذجً ــا فرد ًيــا مسـ ً
ـجل ضمــن امليزانيــة العموميــة لــدى املســتأجرين .يقــوم املســتأجر بتســجيل الحــق باســتخدام األصــل
الــذي يُمثــل الحــق باســتخدام األصــل املتضمــن ومطلوبــات األصــل التــي تمثــل االلتــزام بتقديــم دفعــات التأجــر .هنالــك إعفــاءات اختياريــة لعقــود التأجــر قصــرة

األجــل وعقــود التأجــر ذات القيمــة املنخفضــة .تظــل محاســبة املؤجــر مشــابهة للمعيــار الحــايل – أي أن املؤجــر يســتمر بتصنيــف عقــود التأجــر كعقــود تأجــر
تمويــي وتشــغييل.

يســتبدل املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  16التعليمــات الحاليــة لعقــود التأجــر بمــا فيهــا معيــار املحاســبة الــدويل  17عقــود التأجــر وتفســر لجنــة تفســرات
املعايــر الدوليــة  4تحديــد مــا إذا كانــت الرتتيبــات تحتــوي عــى عقــود تأجــر وتفســر لجنــة التفســرات الدائمــة  15عقــود التأجــر التشــغييل – الحوافــز وتفســر
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لجنــة التفســرات الدائمــة  27تقييــم وجــود املعامــات التــي تأخــذ الشــكل القانــوين لعقــد التأجــر .يســري هــذا املعيــار عــى الفــرات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد
 1ينايــر ُ .2019يســمح بالتطبيــق املبكــر عــى املنشــآت التــي تقــوم بتطبيــق املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  15اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء بتاريــخ أو قبــل

التطبيــق املبــديئ للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  .16املجموعــة بصــدد تحديــد األثــر الكمــي لهــذا املعيــار عــى البيانــات املاليــة املجمعــة.

مبــادرة اإلفصــاح (التعديــات عــى معيــار املحاســبة الــدويل )7
تتطلب التعديالت إفصاحات تمكن مســتخدمي البيانات املالية من تقييم التغريات يف املطلوبات الناشــئة عن أنشــطة التمويل بما يف ذلك التغريات الناتجة
مــن التدفقــات النقديــة والتغــرات غــر النقديــة .تســري التعديــات للفــرات الســنوية التــي تبــدأ يف أو بعــد  1ينايــر  2017مــع الســماح بالتطبيــق املبكــر .ال تتوقــع

إدارة املجموعــة أن يكــون لتطبيــق هــذه التعديــات أي تأثــر مــادي عــى البيانــات املاليــة املجمعــة للمجموعــة.

 .4اســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر

صندوق مشرتك

2016

2015

دينار كوييت

دينار كوييت

-

29,641

خــال الســنة ،قامــت املجموعــة باســرداد اســتثمارها يف الصنــدوق املشــرك بمبلــغ  27,901دينــار كويتــي.

 .5عكــس انخفاض القيمة
خــال عــام  ،2015قامــت الشــركة بتحصيــل أرصــدة مدينــي التمويــل اإلســامي ،وتــم عكــس خســارة االنخفــاض يف القيمــة املرتاكمــة بمبلــغ  55,884دينــار كويتــي.

 .6عقارات استثمارية
2016

2015

دينار كوييت

دينار كوييت

7,881,219

7,351,082

تكاليف انشــاء مرسملة

159,932

234,161

التغري يف القيمة العادلة للعقارات االســتثمارية (إيضاح )13

977,031

123,455

38,752

172,521

)(4,571,469

-

4,485,465

7,881,219

الرصيــد يف  1يناير

ربــح ترجمة عمالت أجنبية
إعــادة التصنيــف إىل عقــار محتفظ به للبيع
القيمة الدفرتية يف  31ديســمرب

إيضاحات حول
البيانــات املاليــة املجمعة (تابع)
—

للســــنة املنتهية يف  31ديســــمرب 2016

يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية عىل أساس القيمة األقل بني التقييمني كما يف  31ديسمرب  2016من قبل مقيمني مستقلني معتمدين من املختصني
يف هذا القطاع يف تقييم هذا النوع من االستثمار العقاري.

إن قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية تم تصنيفها وفقا للمستوى  2عىل أساس املدخالت ألسلوب التقييم املتبع .ألغراض قياس القيمة العادلة ،تم استخدام
مبدأ االستبدال من قبل املقيم ،الذي يعكس التوقعات الحالية للسوق بشأن تكلفة االستبدال املستقبلية املقدرة يف الدولة التي تقع فيها العقارات االستثمارية.
خــال الســنة ،قامــت املجموعــة بتغيــر تصنيــف عقــار مــن عقــار اســتثماري إىل عقــار محتفــظ بــه للبيــع بعــد االلتــزام بخطــة مــن أجــل بيــع العقــار.

 .7اســتثمار يف رشكات محاســب عنها بطريقة حقوق امللكية
لــدى الشــركة مشــروعني مشــركني ،ويتــم املحاســبة عــن كليهمــا بطريقــة حقــوق امللكيــة.
رشكة

رشكة

العقارات

العقارات

50%

50%

السعودية

السعودية

حياة لالســتثمار العقاري ذ.م.م.
النشاط الرئييس
امللكية
املكان الرئييس ملزاولة األعمال  /بلد التأســيس

فلل حياة ذ.م.م.

تم هيكلة شركة حياة لالستثمار العقاري ذ.م.م .وشركة فلل حياة ذ.م.م .ككيانني منفصلني وتمتلك املجموعة حصة ملكية بنسبة  50%يف كل منهما .ووفقا لذلك،

قامت املجموعة بتصنيف حصتها يف شركة حياة لالستثمار العقاري ذ.م.م .وشركة فلل حياة ذ.م.م .كمشاريع مشرتكة .وفقا لالتفاقية التي تأسست بموجبها شركة

حيــاة لالســتثمار العقــاري ذ.م.م .وشــركة فلــل حيــاة ذ.م.م ،.فقــد اتفقــت املجموعــة مــع املســتثمر اآلخــر يف املشــروع املشــرك عــى مســاهمة كل منهــا بنســبة  50%وكذلــك
اتخــاذ أيــة قــرارات بصــورة مشــركة.

يلخــص الجــدول التــايل املعلومــات املاليــة لشــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري ذ.م.م .وشــركة فلــل حيــاة ذ.م.م .كمــا يقــارن الجــدول أيضــا بــن ملخــص املعلومــات املاليــة
والقيمــة الدفرتيــة لحصــة املجموعــة يف شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري ذ.م.م .وشــركة فلــل حيــاة ذ.م.م.
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رشكة حياة لالســتثمار العقاري ذ.م.م.
2016

2015

رشكــة فلل حياة ذ.م.م.

2016

2015

دينار كوييت

دينار كوييت

دينار كوييت

دينار كوييت

املوجــودات غري املتداولة

227,731,315

217,312,651

-

-

(بمــا فيهــا النقد والنقد املعادل)

13,426,573

20,710,552

16,574,050

17,179,945

املوجودات املتداولة

املطلوبــات غري املتداولة

(بما فيها املطلوبات املالية غري املتداولة باســتثناء الدائنون التجاريون

)(57,351,392

)(58,673,684

-

-

واألرصــدة الدائنة األخرى واملخصصات)

)(23,186,686

)(23,241,683

)(16,699,272

)(17,175,893

صايف املوجودات

160,619,810

156,107,836

)(125,222

4,052

حصــة املجموعــة من صايف املوجودات

80,309,905

78,053,918

)(2,025

2,026

القيمة الدفرتية للحصة يف املرشوع املشــرك

80,309,905

78,053,918

1

2,026

11,268,584

15,185,995

-

-

)(8,043,946

)(8,743,751

)(128,770

-

3,224,638

6,442,244

)(128,770

-

1,612,319

3,221,122

)(2,025

-

املطلوبــات املتداولــة (بمــا فيها املطلوبات املالية املتداولة والدائنون
التجاريــون واألرصــدة الدائنة األخرى واملخصصات)

اإليرادات
املرصوفات التشغيلية
األرباح ( /الخســائر)
حصة املجموعة من األرباح ( /الخســائر)*
الحركــة يف حصة ملكية املجموعة

من االســتثمار يف رشكات محاســب عنها بطريقة
حقوق امللكية

القيمــة الدفرتيــة يف  1يناير
إضافات خالل الســنة
حصة املجموعة من األرباح ( /الخســائر)
تأثــر رصف العمالت األجنبية
القيمة الدفرتية يف  31ديســمرب

78,053,918

71,865,453

2,026

-

-

-

-

2,026

1,612,319

3,221,122

)(1,773

-

643,668

2,967,343

)(252

-

80,309,905

78,053,918

1

2,026

* خــال الســنة ،تكبــدت شــركة فلــل حيــاة ذ.م.م .خســارة بمبلــغ  128,770دينــار كويتــي (حصــة املجموعــة بمبلــغ  64,385دينــار كويتــي) .إال أن إدارة الشــركة ســجلت
حصتهــا مــن الخســارة بالقيمــة الدفرتيــة لالســتثمار.

إيضاحات حول
البيانــات املاليــة املجمعة (تابع)
—

للســــنة املنتهية يف  31ديســــمرب 2016

 .8موجودات أخرى
2016

2015

مدفوعات مقدما ً

6,415,053

6,415,053

43,364

49,414

أرصدة مدينة

60,933

51,281

5,530

9,194

-

715

6,524,880

6,525,657

دينار كوييت
مبلغ مقدم لالســتثمار

ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملموســة

دينار كوييت

إن املبلــغ املقــدم لالســتثمار يمثــل مســاهمة الشــركة لزيــادة رأس مــال شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري .ســيتم إدراج هــذه املســاهمة يف القيمــة الدفرتيــة لشــركة حيــاة

لالســتثمار العقــاري حاملــا يتــم الحصــول عــى موافقــة الجهــات الرقابيــة املعنيــة.

 .9دائنو تمويل اســامي
2016

2015

مرابحة

13,433,723

12,861,506

وكالة

2,239,997

2,117,950

15,673,720

14,979,456

دينار كوييت

ن اســتحقاق دائنــو تمويــل اســامي مبــن يف إيضــاح .20
يــراوح معــدل الفائــدة الفعــي عــى دائنــو تمويــل إســامي بــن  3.47%و  :2015( 6%بــن  3.25%و  )5%ســنوياً.
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دينار كوييت

 .10مطلوبات أخرى
2016

2015

زكاة مستحقة

109,102

100,327

حصة مؤسســة الكويت للتقدم العلمي مســتحقة

93,330

85,999

4,000

4,000

مخصــص مكافــأة نهاية الخدمة للموظفني

910,159

820,816

أرصــدة دائنة أخرى

812,389

245,893

1,928,980

1,257,035

دينار كوييت

توزيعات أرباح مســتحقة

دينار كوييت

 .11حقوق امللكية
رأس املــال

بلغ رأس مال الشركة املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل نقداً  15,000,000دينار كويتي ( 15,000,000 :2015دينار كويتي) موزع عىل  150,000,000سهم (:2015
 150,000,000سهم) قيمة كل سهم  100فلس.

احتياطــي إجبــاري
وفقــا ملتطلبــات قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة وعقــد تأســيس الشــركة ،يتــم تحويــل  10%مــن ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم

العلمــي والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إىل االحتياطــي اإلجبــاري حتــى يصــل إجمــايل االحتياطــي إىل  50%مــن رأس املــال املدفــوع.

إن توزيــع االحتياطــي اإلجبــاري محــدد باملبلــغ املطلــوب لتوزيــع أربــاح تصــل إىل  5%مــن رأس املــال املدفــوع يف الســنوات التــي ال تكفــي فيهــا األربــاح املرحلــة لدفــع مثــل هــذه
التوزيعــات.

احتياطــي اختيــاري
وفقــا لعقــد تأســيس الشــركة ،يتعــن تحويــل  10%مــن ربــح الســنة قبــل حصــة مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إىل حســاب

االحتياطــي االختيــاري .يتــم وقــف هــذه التحويــات بقــرار مــن املســاهمني مــن خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي وبنــاء عــى توصيــات مجلــس اإلدارة .ال توجــد قيــود
عــى توزيــع هــذا االحتياطــي.

 .12معامــات وأرصــدة لدى أطراف ذات صلة
يتــم اعتبــار األطــراف أطرافــاً ذات صلــة عندمــا يكــون للطــرف القــدرة عــى الســيطرة عــى الطــرف اآلخــر أو يمكنــه ممارســة تأثــر هــام عليــه عنــد اتخــاذ قــرارات ماليــة وتشــغيلية
ويكــون لــه ســيطرة مشــركة عــى الطــرف اآلخــر.

إيضاحات حول
البيانــات املاليــة املجمعة (تابع)
—

للســــنة املنتهية يف  31ديســــمرب 2016

تتضمــن األطــراف ذات الصلــة بصــورة أساســية املســاهمني الرئيســيني بالشــركة واملديريــن التنفيذيــن والشــركات التابعــة والزميلــة وموظفــي اإلدارة العليــا وأفــراد عائالتهــم
املقربــن .يتــم القيــام باملعامــات مــع أطــراف ذات صلــة يف إطــار النشــاط االعتيــادي للشــركة وتتــم وفقــاً للبنــود والشــروط املعتمــدة مــن قبــل إدارة الشــركة أو مجلــس اإلدارة.
 .13فيمــا يــي األرصــدة واملعامــات مــع األطــراف ذات الصلــة:

2016

2015

دينار كوييت

دينار كوييت

املساهمني
األرصــدة لدى البنوك

546,477

24,603

رشكة تخضع لســيطرة مشرتكة
ربح وكالة

193,783

-

موظفــي اإلدارة العليا
1,228,384

أرصــدة دائنة ومطلوبات أخرى

696,391

املدفوعــات ملوظفــي اإلدارة العليــا
يشــمل موظفــي اإلدارة العليــا أعضــاء مجلــس اإلدارة واألعضــاء الرئيســيني يف اإلدارة مــن لهــم الصالحيــة واملســؤولية عــن التخطيــط والتوجيــه والســيطرة عــى
أنشــطة املجموعــة.

تتمثــل املعامــات الهامــة مــع موظفــي اإلدارة العليــا خــال الفــرة برواتــب وبــدالت ومزايــا أخــرى بمبلــغ  420,000دينــار كويتــي ( 420,000 :2015دينــار كويتــي).

 .13صايف إيرادات ( /خســارة) االستثمار

خســائر محققة من اســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر
أرباح غري محققة من اســتثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســائر
التغري يف القيمة العادلة للعقارات االســتثمارية (إيضاح )6
أرباح من مدينو تمويل اســامي
خســارة ترجمة عمالت أجنبية

2016

2015

دينار كوييت

دينار كوييت

()1,740

()129

-

1,167

977,031

123,455

-

337,788

()59,554

()148,935

915,737

313,346

يتضمــن التغــر يف القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية انخفــاض القيمــة العادلــة بمبلــغ  249,873دينــار كويتــي فيمــا يتعلــق باملمتلــكات املحتفــظ بهــا للبيــع (إيضــاح .)6
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 .14تكاليف موظفني
يف عــام  ،2015قامــت الشــركة بتعديــل سياســتها الخاصــة برتحيــل رصيــد إجــازات املوظفــن املرتاكمــة .نتيجــة لذلــك ،قامــت الشــركة بشــطب رصيــد اإلجــازات بالزيــادة بمبلــغ

 180,206دينار كويتي يف عام .2015

 .15مصاريف أخرى
2016

2015

إيجار

50,664

50,664

أتعاب مهنية

53,249

51,098

19,155

34,356

رسوم واشرتاكات

13,713

21,116

تكلفة االســتثمار املبارش

10,747

12,716

40,060

72,679

187,588

242,629

دينار كوييت

مصاريف سفريات

أخرى

دينار كوييت

 .16ربحية الســهم األساسية واملخففة
2016
ربح الســنة (دينار كوييت)
املتوســط املرجح لعدد األســهم القائمة خالل الســنة
ربحية الســهم األساســية واملخففة (فلس)

2015

823,128

1,748,534

150,000,000

150,000,000

5.49

11.66

 .17موجودات األمانة
تمثــل موجــودات األمانــة اســتثمارات مــدارة مــن قبــل املجموعــة لصالــح العمــاء .إن هــذه املوجــودات ليســت موجــودات املجموعــة وبالتــايل ال يتــم إدراجهــا يف البيانــات
املاليــة املجمعــة.

كما يف تاريخ بيان املركز املايل ،بلغ إجمايل موجودات األمانة املدارة من قبل املجموعة  4,653,697دينار كويتي ( 4,590,371 :2015دينار كويتي) .إن األتعاب والعمولة
واملستلمة عن موجودات األمانة بلغت  36,546دينار كويتي ( 52,015 :2015دينار كويتي).

إيضاحات حول
البيانــات املاليــة املجمعة (تابع)
—

للســــنة املنتهية يف  31ديســــمرب 2016

 .18عقــار محتفظ به للبيع
يف نوفمــر  ،2016التزمــت إدارة املجموعــة بخطــة لبيــع األرض اململوكــة لشــركة تابعــة .وفقــا لذلــك ،تــم إظهــار األرض كمحتفــظ بهــا للبيــع .تــم االنتهــاء مــن عمليــة بيــع

األرض ويف  27ينايــر  2017تــم اســتالم املحصــل بمبلــغ  14,937,000دوالر أمريــي (مــا يعــادل  4,571,469دينــار كويتــي) .فيمــا يــي القيمــة العادلــة ناقصــا تكلفــة البيــع التــي
تقدرهــا املجموعــة:

2016

دينار كوييت
قيمة املعاملة

4,847,832

رسوم الوساطة

()179,651

حصــة املجموعــة من الرضيبة عىل املعاملة

()66,106

مصاريف أخرى

()30,606
4,571,469
4,821,342

القيمة الدفرتية للممتلكات يف  31ديســمرب

249,873

االنخفــاض يف القيمة العادلة

 .19األدوات املاليــة  -القيمة العادلة
التصنيــف املحاســبي والقيــم العادلــة
يبــن الجــدول التــايل القيمــة الدفرتيــة والقيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة ،بمــا يف ذلــك مســتوياتها يف تسلســل القيمــة العادلــة .وال يتضمــن هــذا الجــدول

معلومات القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة يف حال كانت القيمة الدفرتية تمثل تقدير تقريبي معقول للقيمة العادلة.
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-

-

-

-

-

-

-

-

90,134

90,134

-

دينار كوييت

استثمارات
متاحة للبيع

15,673,720

15,673,720

-

36,341

-

36,341

دينار كوييت

قروض
ومدينون

-

-

-

-

-

-

دينار كوييت

مطلوبات
مالية أخرى

15,673,720

15,673,720

-

126,475

90,134

36,341

دينار كوييت

اإلجمايل

-

-

-

-

-

-

دينار كوييت

املستوى
األول

-

-

-

-

-

-

دينار كوييت

املستوى
الثاين

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

دينار كوييت

-

دينار كوييت

املستوى
الثالث

اإلجمايل

العادلــة ال تختلــف عــن قيمتهــا الدفرتيــة.

يف تاريــخ بيــان املركــز املــايل ،قامــت اإلدارة بإجــراء مراجعــة تفصيليــة لهــذه االســتثمارات لتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي عــى انخفــاض قيمــة هــذه االســتثمارات .ونتيجــة لذلــك ،قــدرت اإلدارة أن القيمــة

تــدرج االســتثمارات املتاحــة للبيــع بقيمــة دفرتيــة تبلــغ  90,134دينــار كويتــي ( 90,134 :2015دينــار كويتــي) بالتكلفــة ناقصــا االنخفــاض يف القيمــة بســبب عــدم إمكانيــة قيــاس القيمــة العادلــة بصــورة موثــوق منهــا.

دائنو تمويل إسالمي

مطلوبات مالية لم يتم
قياسها بالقيمة العادلة

استثمارات متاحة للبيع

أرصدة لدى البنوك

موجودات مالية لم يتم
قياسها بالقيمة العادلة

 31ديسمرب 2016
دينار كوييت

استثمارات
بالقيمة
العادلة من
خالل األرباح
والخسائر

القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

-

-

-

-

-

29,641

29,641

-

-

90,134

90,134

-

-

-

دينار كوييت

استثمارات
متاحة للبيع

14,979,456

14,979,456

564,616

-

564,616

-

-

قروض
ومدينون
دينار كوييت

القيمة الدفرتية

-

-

-

-

-

-

-

دينار كوييت

مطلوبات
مالية أخرى

14,979,456

14,979,456

654,750

90,134

564,616

29,641

29,641

دينار كوييت

اإلجمايل

-

-

-

-

-

-

-

دينار كوييت

املستوى
األول

-

-

-

-

-

29,641

29,641

دينار كوييت

املستوى
الثاين

القيمة العادلة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,641

دينار كوييت

29,641

دينار كوييت

املستوى
الثالث

اإلجمايل

للســــنة املنتهية يف  31ديســــمرب 2016

لــم تكــن هنــاك تحويــات مــن املســتوى  1إىل املســتوى  2يف عــام  2015و .2016

االســتثمار ،وتعتقــد اإلدارة أن املجموعــة يمكنهــا اســرداد اســتثماراتها بصــايف قيمــة املوجــودات للوحــدة يف تاريــخ بيــان املركــز املــايل.

تــم تحديــد القيمــة العادلــة الســتثمارات املجموعــة يف الصنــدوق املشــرك املصنــف ضمــن املســتوى  2باســتخدام صــايف قيمــة موجــودات الصنــدوق املشــرك ،وفقــا إلفــادة املديــر اإلداري للصنــدوق .بالنســبة لهــذا

دائنو تمويل إس ــامي

مطلوب ــات مالية لم يتم
قياس ــها بالقيمة العادلة

اس ــتثمارات متاحة للبيع

أرص ــدة لدى البنوك

موج ــودات مالية لم يتم
قياس ــها بالقيمة العادلة

استثمارات بالقيمة
العادل ــة م ــن خالل األرباح أو
الخسائر

موجودات مالية تم
قياس ــها بالقيمة العادلة

 31ديسمرب 2016
دينار كوييت

استثمارات
بالقيمة
العادلة من
خالل األرباح
والخسائر

إيضاحات حول
البيانــات املاليــة املجمعة (تابع)
—
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 .20إدارة املخاطــر املالية
تتعــرض املجموعــة للمخاطــر التاليــة نتيجــة الســتخدامها األدوات املاليــة:
• مخاطــر االئتمــان
• مخاطــر الســيولة
• مخاطر الســوق
يبــن هــذا اإليضــاح معلومــات حــول تعــرض املجموعــة لــكل مــن املخاطــر أعــاه ،كمــا يوضــح أهــداف املجموعــة وسياســاتها وأنشــطتها نحــو قيــاس تلــك املخاطــر وإدارتهــا .وقــد
تــم إدراج املزيــد مــن اإليضاحــات الكميــة يف البيانــات املاليــة املجمعــة.

إطــار عمــل إدارة املخاطــر
يتــوىل مجلــس إدارة املجموعــة املســئولية العامــة إلعــداد واإلشــراف عــى اإلطــار العــام إلدارة املخاطــر لــدى املجموعــة.
تــم إعــداد سياســات إدارة املخاطــر باملجموعــة بهــدف التعــرف عــى املخاطــر التــي تواجــه املجموعــة وتحليلهــا ،ووضــع حــدود وضوابــط مخاطــر مالئمــة ،ومراقبــة املخاطــر
ومــدى االلتــزام بالحــدود املوضوعــة .وتتــم مراجعــة سياســات ونظــم إدارة املخاطــر بشــكل منتظــم لتعكــس التغــرات التــي تحــدث يف ظــروف الســوق ويف أنشــطة املجموعــة.

إن املجموعــة تهــدف مــن خــال معايــر وإجــراءات التدريــب واإلدارة لديهــا نحــو تعزيــز بيئــة رقابيــة منضبطــة وبنــاءة والتــي يفهــم كافــة املوظفــون مــن خاللهــا أدوارهــم
ومســئولياتهم.

مخاطــر االئتمــان
مخاطــر االئتمــان هــى مخاطــر الخســارة املاليــة للمجموعــة فــى حــال عجــز العميــل أو الطــرف اآلخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة وتنتــج بشــكل رئيــي مــن األرصــدة لــدى
البنــوك ومدينــو تمويــل إســامي.

تحــد املجموعــة مــن التعــرض ملخاطــر االئتمــان مــن خــال إيــداع األمــوال فقــط مــع األطــراف التــي لديهــا تصنيفــات ائتمانيــة مرتفعــة .ونظــرا لهــذه التصنيفــات االئتمانيــة
املرتفعــة ،فــإن اإلدارة ال تتوقــع إخفــاق أي طــرف يف الوفــاء بالتزاماتــه.

التعــرض ملخاطــر االئتمــان
إن القيمــة الدفرتيــة للموجــودات املاليــة كمــا يف  31ديســمرب تمثــل الحــد األقــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان .فيمــا يــي الحــد األقــى للتعــرض ملخاطــر االئتمــان كمــا يف تاريــخ

بيــان املركــز املــايل:

أرصــدة لدى البنوك

تقــوم املجموعــة بمراقبــة تركــز مخاطــر االئتمــان بحســب القطــاع وبحســب املنطقــة الجغرافيــة.

2016

2015

دينار كوييت

دينار كوييت

36,341

564,616

36,341

564,616

إيضاحات حول
البيانــات املاليــة املجمعة (تابع)
—

للســــنة املنتهية يف  31ديســــمرب 2016

فيمــا يــي الحــد األقــى للتعــرض ملخاطــر اإلئتمــان لألرصــدة لــدى البنــوك ومدينــو تمويــل إســامي بتاريــخ بيــان املركــز املــايل بحســب القطــاع واملنطقــة الجغرافيــة:

أرصدة لدى
البنوك

2016

دينار كوييت
36,341

القيمة الدفرتية

اإلجمايل

دينار كوييت
36,341

الرتكز حسب القطاع
القطاع الحكومي

5,000

5,000

قطاع البنوك

31,341

31,341

36,341

36,341

الرتكز حسب املنطقة
دول مجلــس التعاون الخليجي

32,115

32,115

أوروبا

4,226

4,226

36,341

36,341

أرصدة لدى
البنوك

2015

دينار كوييت
564,616

القيمة الدفرتية

اإلجمايل

دينار كوييت
564,616

الرتكز حسب القطاع
القطاع الحكومي
قطاع البنوك

5,000

5,000

559,616

559,616

564,616

564,616

الرتكز حسب املنطقة
دول مجلــس التعاون الخليجي
أوروبا
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556,503

556,503

8,113

8,113

564,616

564,616

مخاطر الســيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة عــدم قــدرة املجموعــة عــى الوفــاء بالتزاماتهــا الناتجــة عــن املطلوبــات املاليــة التــي يتــم تســويتها عــن طريــق تقديــم النقــد أو أصــل مــايل آخــر .إن هــدف
املجموعــة مــن إدارة الســيولة لديهــا هــو التأكــد مــن توافــر الســيولة الكافيــة لتلبيــة التزاماتهــا عنــد اســتحقاقها ،يف الظــروف العاديــة وأوقــات العســر املــايل ،وذلــك دون تكبــد
أيــة خســائر غــر مقبولــة أو التعــرض ملخاطــر املســاس بســمعة املجموعــة.

كمــا يف تاريــخ بيــان املركــز املــايل ،فــإن كافــة املوجــودات واملطلوبــات املاليــة ذات فــرة اســتحقاق أقــل مــن ســنة واحــدة .إن طبيعــة دائنــي التمويــل اإلســامي هــي تســهيالت
قصــرة األجــل ومتجــددة ،وبالتــايل فــإن فــرات اســتحقاقها أقــل مــن ســنة واحــدة.

مخاطر الســوق
إن مخاطر أســعار الســوق هي مخاطر التقلبات يف أســعار الســوق مثل معدالت الصرف األجنبي ومعدالت الربح وأســعار األســهم عىل التي ســتؤثر يف دخل املجموعة أو
قيمــة األدوات املاليــة اململوكــة لهــا .والهــدف مــن إدارة مخاطــر أســعار الســوق هــو إدارة التعرضــات ملخاطــر الســوق وضبطهــا يف إطــار حــدود مقبولــة ،مــع األخــذ يف اإلعتبــار

الوصــول إىل الحــد األقــى مــن العوائــد عــى املخاطــر.

مخاطر أســعار األســهم
تتمثــل مخاطــر أســعار األســهم يف مخاطــر التقلبــات يف القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة التغــرات يف أســعار األســهم بالســوق ســواء كان

ذلــك بســبب عوامــل محــددة الســتثمار فــردي أو الجهــة املصــدرة أو كافــة العوامــل املؤثــرة عــى جميــع األدوات املتداولــة يف الســوق.
ال تتعــرض املجموعــة ملخاطــر األســهم يف تاريــخ بيــان املركــز املــايل.

مخاطــر معــدل الربــح
إن مخاطــر معــدل الربــح هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية لــأدوات املاليــة للمجموعــة نتيجــة التغــرات يف معــدالت الربــح بالســوق.
تتكــون األدوات املاليــة التــي تعــرض املجموعــة إىل مخاطــر معــدل الربــح بصفــة أساســية مــن مدينــو تمويــل اســامي ودائنــو تمويــل إســامي.
إن مدينــو تمويــل إســامي ودائنــو تمويــل إســامي للمجموعــة ذات فــرة اســتحقاق قصــرة األجــل ،ولذلــك لــن يكــون هنــاك أي تأثــر جوهــري ألي تقلبــات يف معــدل الربــح.

كمــا يف  31ديســمرب  ،2016ال يوجــد أي مدينــو تمويــل إســامي.

مخاطــر العمــات األجنبيــة
إن مخاطــر العملــة هــي املخاطــر الناشــئة عــن تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة املســتقبلية لــأدوات املاليــة نتيجــة التغــرات يف معــدل الصــرف األجنبــي .إن
تعــرض املجموعــة ملخاطــر العمــات األجنبيــة ناتــج عــن تعرضــات للعمــات املختلفــة.

يتــم إدارة التعــرض للمخاطــر الناتــج عــن هــذه العمــات بشــكل أســايس مــن خــال الشــراء بالعمــات األجنبيــة املناســبة واالحتفــاظ بحســابات بنكيــة بالعمــات املتعلقــة
بعمليــات الشــراء.

تتعــرض املجموعــة ملخاطــر العمــات عــى االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر والحســابات البنكيــة واألرصــدة الدائنــة املقومــة بعمــات بخــاف
الدينــار الكويتــي.

إيضاحات حول
البيانــات املاليــة املجمعة (تابع)
—
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التعــرض ملخاطــر العمــات
كمــا يف تاريــخ بيــان املركــز املــايل ،تتعــرض املجموعــة ملخاطــر صــايف املوجــودات الهامــة املقومــة بعمــات أجنبيــة:
نســبة التغري يف أسعار العمالت

التأثري عىل األرباح أو الخســائر

دينار كوييت

%

دينار كوييت

()7,121,794

10

()712,179

دينار كوييت

نســبة التغري يف أسعار العمالت

التأثري عىل األرباح أو الخســائر

%

دينار كوييت

10

()677,962

2016
دوالر أمرييك

2015
دوالر أمرييك

()6,779,624

إن انخفاض الدينار الكويتي بنسبة  10%مقابل العمالت الواردة أعاله كما يف  31ديسمرب سيكون له نفس التأثري ولكن بصورة عكسية مع ثبات كافة املتغريات األخرى.

 .21إدارة رأس املــال
إن سياســة اإلدارة هــي الحفــاظ عــى قاعــدة رأس مــال قويــة لدعــم التنميــة املســتقبلية لألعمــال .تقــوم اإلدارة بمراقبــة العائــد عــى رأس املــال مــن خــال إدارة التدفقــات
النقدية التشغيلية .كما تسعى اإلدارة للحفاظ عىل التوازن بني عوائد أعىل وبني املزايا واألمان الذي يوفره الوضع السليم لرأس املال .إن املجموعة ال تخضع ملتطلبات
رأســمالية مفروضــة مــن جهــات خارجيــة فيمــا عــدا متطلبــات الحــد األدىن لــرأس املــال بموجــب قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والئحتــه التنفيذيــة.

 .22التزامات رأسمالية
خــال الســنة ،قامــت املجموعــة بإبــرام عقــود تتعلــق بإنشــاء مبنــى عــى عقــار اســتثماري قيــد اإلنشــاء بمبلــغ  399ألــف دينــار كويتــي ( 126 :2015ألــف دينــار كويتــي).

فيمــا يتعلــق بحصــة املجموعــة يف شــركة محاصــة ،بلغــت حصــة املجموعــة مــن االلتزامــات الرأســمالية  1,022ألــف دينــار كويتــي ( 4,072 :2015ألــف دينــار كويتــي).

 .23مطلوبات محتملة
قدمــت املجموعــة ضمانــات إىل بنــك تتعلــق بقــرض حصــل عليــه مشــروعها املشــرك شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري ذ.م.م .وفقــا للضمــان ،ســتقوم املجموعــة بخدمــة

حســاب احتياطــي خدمــة الديــن لــدى البنــك بحــد أقــى  2,288ألــف دينــار كويتــي ( 2,270 :2015دينــار كويتــي) وهــو مــا يُمثــل حصتهــا بنســبة  50%يف حــال عــدم تمكــن
املشــروع املشــرك مــن الســداد للبنــك.

 .24مخصــص مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
الحقــا ملوافقــة مجلــس اإلدارة عــى البيانــات املاليــة املجمعــة بتاريــخ  28مــارس  ،2017قدمــت الشــركة البيانــات املاليــة إىل وزارة التجــارة والصناعــة للحصــول عــى املوافقــة

الجهــة التنظيميــة .الحظــت وزارة الصناعــة والتجــارة أنــه خــال الســنة املنتهيــة يف  31ديســمرب  ،2016قامــت الشــركة باتخــاذ مخصصــات مقابــل مكافــأة أعضــاء مجلــس
اإلدارة تتجــاوز الحــد املنصــوص عليــه يف املــادة  198مــن قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016وتعديالتــه .نتيجــة لذلــك ،وجهــت وزارة التجــارة والصناعــة تعليمــات إىل
الشــركة لعكــس املخصــص املتعلــق بمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة.
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