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كلمة رئيس مجلس اإلدارة لسنة 2020
اإلخوة المساهمين األفاضل،
يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي الثاني عشر للشركة.
إذ ال يخفى عليكم أنه بتوفيق من هللا فإن قيمة أصول الشركة قد ازدادت بشكل كبير لتصل إلى  38.45مليون
دينار كويتي هذا العام من  15مليون دينار كويتي منذ انطالقة الشركة  ،وكذلك فقدد ارتفعدت وقدول المسداهمين
مددن  16.47مليددون دينددار كددويتي إلددى  36,89مليددون دينددار كددويتي  ،موققددة بددذلك معدددل عالددد داخلددي بنسددبة
 %10.23لمساهمينا منذ تأسيس الشركة .
اتسددم هددذا العددام بالتود لددي علددى مختلددن ارصددعد  ،ففددي يندداير ،2021قاربددت أعددداد المصددابين برالوددة كورونددا
المسترد  100مليون إصابة  ،وتم تسدريل مدا يقدار  2مليدون والدة وفدا فدي رميدع أنودال العدالم .وبمعدزل عدن
معدل العدوى إلى ركود النشاط االقتصادي .وفي
الكلفة البشرية الباهظة ،فقد لأدى فرض اإلغالقات لكبح رماح ل
معينة مثل السفر والضيافة للتدهور ،فقدد شدتدت قطاعدات أخدرى مثدل التقنيدة
تعرضت فيه قطاعات ل
الوقت الذي ل
والعمل عن بعد والنقل والتخزين طلبا متزايدا بعد سنوات من الخبرات التراكمية في هذه القطاعات .

مرمع النخلة السكني في مدينة الرياض في ديسدمبر  .2020ومدع أن التخدار
بالنسبة لشركة ويا  ،فقد تم بيع ل
مددن هددذا االسددتثمار لددم يكددن كمددا كددان متوقددع سددابقا  ،إالل أندده ال يدزال يشد لدكل إنرددا از ريددد فددي ظددل ظددروق السددول

أدى إلى زياد قاعد أصولنا ووقول المساهمين بشكل إيرابي .
وعوالد االستثمار .إن استثمار مرمع النخلة قد ل
ومع توافر السيولة بالوقت الوالي  ،فقد آن اروان لشركتنا لالنتقال إلى المرولة الرديد التي ننوي خاللتا إنشال

تنوعددا  ،تتددألن مددن العديددد مددن ارصددول االسددتثمارية  ،مددع االسددتمرار فددي التركيددز علددى
موفظددة اسددتثمارية أكثددر ل
ارستم المدررة والعقارات.
وققت ارسوال الناشلة (وس

مؤشر مورران ستانلي لألسول الناشلة) عالدا بنسبة  %15.8+لتذا العام  ،في

وين بلغت عالدات ارسوال المتقدمة (وس

تقديرات مؤشدر مورردان سدتانلي العدالمي)  .%14.3+ومدن ناويدة
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أخددرى ،ت اررددع أدال أس دوال ارسددتم فددي دول مرلددس التعدداون الخليرددي  ،ويددل بلددل إرمددالي العالدددات %3.7-
(وس

مؤشر مورران ستانلي رسوال دول مرلس التعاون الخليري).

بشكل عام ،يسود شبه إرماع بدأن أسدعار اروصدول الماليدة  ،وارسدتم المدرردة علدى ورده الخصدوي تمدر واليدا
بوالة شبه منفصلة عن الواقع االقتصادي ارساسي .ومن المتفق عليده بورده عدام أن السياسدات الماليدة والنقديدة
تعتدت بتا الوكومدات والبندوك المركزيدة فدي رميدع أنودال العدالم قدد عدززت أسدعار ارصدول الماليدة
ل
الموفز التي ل
هشددة
والعقاريددة .والسدؤال الددذي يطددرح نفسدده ،كيددن تسددتثمر فددي بيلددة ( )1ال تدزال الظددروق االقتصددادية ارساسددية ل

فيتددا )2( ،أسددعار ارصددول مرتفعددة إلددى وددد كبيددر و ( )3ظددروق السدديولة المسدداند ارساسددية تبدددو أنتددا ماضددية
باتراه المدى المتوسط؟
نون في ويا  ،نعتقد بأن الفري مورود وسط أوضاع هذه البيلة  .وكما قيدل باللغدة الصدينية  ،أتتدألن ارزمدةأ

من شلقين ،يكمن الشق ارول في أالخطرأ في وين يكمن ارخر في أالفرصةأ .وبالنسبة لنا ،فإننا ماضدون قددماو
فددي المرولددة التاليددة واضددعين نص د

وسا

أعيننددا كددال الرددانبينا أالمخدداطر والعوالدددأ بويددل ال نختددار أي منتمددا علددى

اآلخر.

وفي النتاية ،أود أن أتوره بالشدكر لفريدق العمدل علدى رتدودهم الوثيثدة فدي بندال شدركتنا ،وكدذلك أخدي بالشدكر
الرزيل مساهمينا ارفاضل لدعمتم وثقتتم المستمر .

د .نبيل أحمد المناعي
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
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مؤشرات مالية آلخر  5سنوات

2020
)(15,610,228
)(12,253,617
38,454,253
1,564,042
36,890,211
)(104.07
245.9

2019
9,299
1,573,422
67,821,390
15,372,106
52,449,284
0.06
349.7

2018
)(6,704,965
)(5,211,196
68,393,405
15,836,623
52,556,782
)(44.70
350.4

2017
)(17,964,803
)(16,002,483
74,971,051
15,664,301
59,306,750
)(119.77
395.4

2016
823,128
2,562,577
96,018,695
17,602,700
78,415,995
5.49
522.8

ﻝﺭﺏﺡ (ﺍﻝﺥﺱﺍﺭﺓ)
ﺍﻑﻱ ﺍ
ﺹ
ﻝﻱﺓ
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ﺍإليرﺍﺩﺍﺕ (ﺍﻝﺥﺱﺍﺭﺓ) ﺍﻝ
ﺇﺝﻡﺍﻝﻱ ﺍألﺹﻭﻝ
ﺇﺝﻡﺍﻝﻱ ﺍﻝﺩﻱﻭﻥ
ﺡﻕﻭﻕﺍﻝﻡﺱﺍ ﻩﻡﻱﻥ
ﺭﺏﺡ ﺍﻝﺱ ﻩﻡ (ﺥﺱﺍﺭﻩ)
ﺕﺭﻱﺓﻝﻝﺱ ﻩﻡ (ﻑﻝﺱ)
ﻝﻕﻱ ﻡﺓ ﺍﺩﻝﻑ
ﺍ
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تقرير إدارة الشركة
المقدمة
كان أدال أسوال ارستم ريددا بشدكل عدام خدالل  ، 2020ويعدزى الفضدل فدي ذلدك إلدى تددابير السياسدات النقديدة
الموفز التي اتخذتتا البنوك المركزية والوكومدات فدي رميدع أنودال العدالم .لقدد شدتدت أسدوال
واإلررالات المالية ل
ارسددتم بوردده عددام هددذا العددام ترارعددا قبددل انتيارهددا فددي مددارس  2020فددي البلدددان الواوددد تلددو ارخددرى  ،عندددما
فرض الوظدر للودد مدن انتشدار الرالودة .ومدع انتتدال الربدع الثداني مدن السدنة ومدا تداله ،بددأت ارسدوال بالتعدافي
واستمرت بذلك وتى نتاية العام.
ويعددزى التود لدول الكبيددر فددي أسددعار ارسددتم ابتدددال مددن مددارس إلددى اإلر درال الس دريع التددي اتخذتدده البنددوك المركزيددة
والوكومددات فددي رميددع أنوددال العددالم .فقددد أنفددق بنددك االوتيدداط الفدددرالي فددي الواليددات المتوددد وبنددك إنرلت د ار وبنددك
الكميددة .كمددا
اليابددان والبنددك المركددزي اروروبددي مرتمعددين مبلددل  5.6تريليددون هددذا العددام علددى التدددابير التخفيفيددة
ل
اتبعت الوكومات تدابير مالية توفيزية كبير ردال .باإلضافة لذلك فقد أصدرت الوكومة ارمريكية قدانونين للددعم
في سيال رالوة كوفيد  19المسترد بمبلدل  2.9تريليدون دوالر أمريكدي  ،فدي ودين أعلدن اإلتوداد اروروبدي عدن
تخصيي مبلل  640مليار دوالر أمريكي لإلنفال المباشر للتخفين من وطأ الرالوة.
وكانددت أسد دوال ارس دتم ارمريكي ددة أفض ددل سددول ف ددي اردال
 %16.3+وس

للس ددنة الثانيددة عل ددى التد دوالي ويددل بلغ ددت عال ددداتتا

مؤشر ستاندرد أند بورز  .500وابان أدنى نقطة انخفاض لمؤشر ستاندرد أند بورز  500في

مارس ،فقد سرل انخفاضا بنسبة  %34من أعلى نقطة له سرلتا في فبراير .وفي الفتر التي تلت ذلك ،استعاد
المؤشددر عافيتدده ووصددل إلددى نقطددة رديددد عليددا فددي أكتددوبر بعددد مضددي سددبعة شددتور .ووققددت ارس دوال الناشددلة
(وسد

مؤشددر موررددان سددتانلي لألسددول الناشددلة) عالدددا بنسددبة  %15.8+فددي السددنة  ،فددي وددين بلغددت عالدددات

ارسوال المتقدمة (وس

تقديرات مؤشر مورران ستانلي العالمي) .%14,3+

الكويت
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درل الندات المولدي اإلرمدالي للسدنة الماليدة  2020نسدبة  %8.1-نظد ار للت ارردع الدذي شدتدته
من المتوقدع أن يس ل
درل مؤشددر أسددعار السددلع االسددتتالكية نسددبة تضددخم
القطاعددات االقتصددادية بسددب الوظددر بدددررات متباينددة .وسد ل

 %1للسنة المالية  .2020وانخفض الفدالض الترداري الكدويتي فدي ينداير وتدى أغسدطس بنسدبة  %61.1سدنوياو
بسب

رالوة كوفيد  19المسترد ليصل إلى  2.56مليار ديندار كدويتي .وانخفضدت الصدادرات بنسدبة %39.7

سددنوياو مددن  13.33مليددار دينددار كددويتي إلددى  8.04مليددار دينددار كددويتي فددي يندداير ووتددى أغسددطس  2020نظد ار
النخفدداض أسددعار الددنفط  ،فددي وددين انخفضددت الدواردات بنسددبة  %19.0سددنوياو بمبلددل  5.47مليددار خددالل نفددس

المد .
ل

و تشير التقديرات إلى أن النمو االلتماني للبنوك كان بنسبة  %4.1خالل التسعة أشتر ارولى من عام 2020
ليصددل إلددى  40.01مليددار دينددار كددويتي  ،ويعددزى النمددو االلتمدداني إلددى النمددو الكبيددر فددي القددروض االسددتتالكية
والتراريددة التددي زادت بنسددبة  %10.4و  %10.1علددى التدوالي .كمددا ارتفددع االلتمددان فددي القطدداع العقدداري بنسددبة
 ، %2.4في وين ارتفع االلتمان في قطاع اإلنشالات بنسبة  %2.6خالل نفس الفتر.
ونظ ار لتعليق ارعمال غير ارساسية خالل الوظر ،كان من المتوقع أن يشتد قطاع اإلنشالات انخفاضدا هدالال
في العقود بين القطاعات .وقد ألغيت بعض العقود من ران

الوكومة الكويتيدة مثدل مشدروع الموطدة الشمسدية

فددي الدبدبددة  ،فددي وددين تددم تعليددق عقددود أخددرى مثددل مشددروع خطددوط ارنابيد

الرليسددي 5-لنقددل الددنفط الخددام مددن

وقددول الددنفط شددمال الكويددت .وفددي الربددع الثالددل مددن عددام  ،2020تمددت ترسدية مشدداريع رديددد بقيمددة  1.1مليددار
دوالر أمريكدي أي أقددل بقليدل مددن المشدداريع بقيمدة  1.2مليددار دوالر أمريكددي التدي تمددت ترسدديتتا فدي الربددع الثالددل
من العام الماضي .ويمثل قطاع النقل نسبة  % 52من العقود التي تمت ترسيتتا خالل الربع السدنة تداله قطداع
اإلنشالات بنسبة  .%41وطبقا لتقديرات مرلة ميد في ديسدمبر  ،2020فتنداك مشداريع فدي قطداعي اإلنشدالات
وقطاع النقل بقيمة  167مليار دوالر أمريكي تقريبا في الكويت منتا بنسبة  %63في مرولة ما قبل التنفيذ.

سوق الكويت لألوراق المالية
شتد المؤشر الوزني لألستم الكويتية ترارعا بنسبة – %11.7خدالل عدام  2020ممدا رعلده ارضدعن أدالاو فدي
المنطقددة للعددام .وتددأثر أدال السددول فددي أعقددا

الرالوددة وفددي معظددم القطاعددات الضددعيفة والتددي شددتدت انخفاضددا
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أدى انتشار الرالوة وما عقبه من وظدر واغدالل فدي النشداط االقتصدادي إلدى انخفداض بنسدبة %65
والدا .وقد ل
فددي أربدداح الشددركات المدررددة فددي البورصددة خددالل التسددعة شددتور ارولددى مددن السددنة الماليددة  2020مقارنددة بددنفس
الفتر من العام الماضي.
وعلى صعيد آخدر ،شدتد قطداع الخددمات االسدتتالكية أسدوأ أدالا بنسدبة انخفداض – .%23.7واوتلدت قطاعدات
الخددمات المصدرفية والماليدة المرتبدة الثانيدة فدي ارسدوأ أدالا بنسدبة انخفداض بلغدت – % 14.9و – %14علدى
الت دوالي .فددي وددين رددال قطدداعي التددأمين والسددلع االسددتتالكية فددي قمددة اردال السددوقي بنسددبة  %21+و %17+
على التوالي.
ارتفع ورم التدداول فدي البورصدة بنسدبة  %33.4خدالل العدام ليصدل إلدى  52.1مليدار سدتم .كمدا ارتفعدت قيمدة
الت ددداول بنس ددبة  %35.5لتص ددل إل ددى  10.8ملي ددار دين ددار ك ددويتي .وكان ددت أس ددتم بي ددت التموي ددل الك ددويتي والبن ددك
الوطني هي ارستم اركثر تداوال من بين أستم البنوك  ،ويل بلغت قيمة التداول  2.1مليار دينار كويتي و 2
مليددار علددى الت دوالي .انخفددض إرمددالي القيمددة السددوقية لسددول الكويددت لددألورال الماليددة ليصددل إلددى  32.69مليددار
دينار كويتي مسرال انخفاضا بنسبة – %9.2مقارنة بالسنة الماضية.

مجلس التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال أفريقيا
بشكل عام ،كان اردال في أسدوال ارسدتم فدي دول مرلدس التعداون الخليردي خدالل العدام أقدل مدن أدال نظيراتتدا
في ارسوال المتقدمة والناشلة في المنطقة .وهناك سوقين فقط في المنطقدة وهمدا سدول ارسدتم السدعودية وسدول
ارستم القطرية الذين وققا عالدات سوقية إيرابية .وفرضت الوكومدات فدي المنطقدة إردرالات الوظدر واإلغدالل
فددي أعقددا

انتش دار رالوددة كوفيددد  19المسددترد  ،والتددي كددان مددن شددأنتا كددبح رمدداح النشدداط االقتصددادي بصددور

واد  .ومما فاقم وسداهم فدي ت ارردع اردال االقتصدادي كدان انخفداض أسدعار الدنفط ردندى مسدتوى لتدا خدالل 30
توسدن
عاما  ،إضافة لمسدتويات االنتدا  .وشدتدت المنطقدة تط لدورات سياسدية إيرابيدة مدع نتايدة العدام تملثلدت فدي ل
العالقات بين المملكة العربية السعودية وقطر وانفرارتدا بوسداطة كويتيدة  ،ويدت تدووي المؤشدرات اإليرابيدة إلدى
انتتال النزاع الدبلوماسي الذي عانت منه دول مرلس التعاون الخليري.
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تعافددت أس دوال دول مرلددس التعدداون الخليرددي فددي الربددع ال اربددع مددن العددام  ،وقددد سددرلت سددول ارسددتم السددعودي
أفضددل أدال فددي أسدوال ارسددتم خددالل العددام موققددة أرباوددا للسددنة الخامسددة علددى التدوالي بنسددبة  .%3.6وانعكددس
توسددن أسددعار الددنفط خددالل العددام إيراب داو علددى أدال السددول السددعودي بوردده خدداي .وقددد شد لدك لل انخفدداض إي درادات
ل
النفط ضغطاو مالياو على وكومات دول مرلس التعاون الخليري  ،وكذلك اإلنفدال اإلضدافي علدى رالودة كوروندا

سرل إصدار الدين ارتفاعا كدذلك .وبلدل الضدغط المدالي
أدى إلى عرز موازنات هذه الوكومات .كما ل
 ،كل ذلك ل
واالعتماد الكلي على النفط أوره  ،ما أدى إلى انخفاض التصنين االلتماني رربع دول من أصل ستة دول في
المنطقة.

علددى صددعيد أدال القطاعددات إقليميددا  ،شددتدت قطاعددات متعدددد فددي أس دوال أسددتم دول مرلددس التعدداون الخليرددي
أدالا ريدا خالل العام .ومع ذلدك ،انعكدس اردال عدن كثد

علدى القطاعدات اركبدر وزندا مثدل القطداع المصدرفي

والعقاري والذي انخفض بنسبة – %5.5و – %2.4على التوالي .وبلغت القيمة اإلرمالية لألستم المتداولدة فدي
أس دوال دول مرلددس التعدداون الخليرددي إلددى أكثددر مددن الضددعن لتصددل إلددى  659.8مليددار دوالر أمريكددي مقابددل
 309.9مليار دوالر أمريكي عام .2019

نظرة عامة على أسواق االقتصاد العالمية
سيطرت مواوالت موارتة تداعيات رالوة كورونا المسترد خالل السنة المالية  2020على االقتصاد العالمي ،
ويل كشن صندول الدولي بأن النات المولدي اإلرمدالي العدالمي سيشدتد انكماشدا بنسدبة – %4.4عدام 2020
توسدن تقدديرات صدندول النقدد الددولي ارخيدر فدي شدتر يونيدو 2020
على اررردح .وت لددل أوددل التنبدؤات علدى ل
اسددتنادا إلددى البيانددات ارفضددل المتوقعددة مددن أكبددر االقتصدداديات المتقدمددة ،وتتردده عالدددات الصددين إلددى النمددو ،
وتشير الداللل إلى تعافي سريع في الربع الثالل من عام  .2020ففي إبريل ،ترارع النشاط االقتصادي  ،ويدل
تعرضت معظم الدول في العالم إلدى الوظدر واإلغدالل .وعندد عدود ارنشدطة االقتصدادية مدن رديدد فدي ارشدتر
ل
التالية ،بدأ النشاط بالتقداط أنفاسده بمسداعد مدن تددفقات االسدتثمارات الوكوميدة الضدخمة .ففدي ديسدمبر ،2020
تراوز عدد اإلصابات بكرونا المسترد  72مليون والة وما يزيد عن  1.6مليون والة وفا في العالم.
الواليات المتود
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يستعيد االقتصاد ارمريكي عافيته في أعقا

االنخفاض فدي الندات المولدي اإلرمدالي واالرتفداع المطدرد والسدريع

معدل البطالة خالل النصن ارول من عام  .2020ومن المتوقع أن يترارع النات المولي اإلرمدالي بنسدبة
في ل

معدددل البطال ددة تدددريريا ،إالل أن دده
– %4.3عددام  2020قب ددل أن يرتفددع بنس ددبة  %3.1عددام  .2021وس ددينخفض ل
سيبقى مرتفعا مقارنة بفتر ما قبل رالوة كورونا .وانعكدس هدذا المؤشدر علدى النشداط فدي بعدض القطاعدات مثدل

فعال فدي النصدن الثداني مدن عدام  2021فدإن
الضيافة والنقل اللذين ال يزاالن يتأثرن بالرالوة .ومع طرح لقاح ل
ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تخفين إررالات االوتوال ويعزز الثقة في التعافي.
واردده االقتصدداد ارمريكددي انكماشددا هددو اركثددر ود لدد فددي تاريخدده بعددد الوددر فددي الربددع الثدداني مددن عددام ،2020
ويدل عدانى ودوالي  22مليدون مدن البطالددة مدن غيدر العداملين بالز ارعدة فددي مدارس وابريدل مدن عدام  .2020وقددد
اقترنت إررالات التخفيدن لمندع انتشدار الوبدال بعدود االقتصداد إلدى الوضدع الطبيعدي وعدود مدا يزيدد عدن نصدن
ممدن فقدددوا وظددالفتم إلددى أعمددالتم فددي أكتددوبر عدام  .2020كمددا أن مؤشدرات االسددتتالك اسددتعادت عافيتتددا بقددو .
وبنفس الطريقة ،عاد االستثمار في اإلسكان إلى وضعه الطبيعي مع معداللت رهون بفالد منخفضة وطل
لتغذيددة المبيعددات واإلنشددالات .كمددا أن اإلنفددال علددى معظدم الخدددمات ضددعن بسددب

قوي

ركددود النشدداط فددي المطدداعم،

التسول والسينما والمسارح.
المقاهي ،ومراكز
ل
رليددا ،تددم تقددديم الدددعم
تراوبددت السياسددات الماليددة بوددزم مددع بدايددة السددنة وبمرددرد أن أصددبح التددأثير االقتصددادي ل
الشدامل بمددا فدي ذلددك تدأمين البطالددة والدددفعات لألسدر والمسدداعد الماليدة لوكومددات الواليدات  ،والقددروض المريوددة
مددع دعددم الخزينددة للمؤسسددات الصددغير للموافظددة علددى العم دالل وعلددى طاقددة القطدداع الصددوي المت ازيددد  .ولفددرت

السياسة النقدية والمالية دعما أساسديا لالقتصداد  ،وأصدبوت الظدروق الماليدة مريودة ر لددا نتيردة السياسدات التدي
تددم إقرارهددا لغايددة اآلن .ومددع بدايددة ارزمددة ،رددرى طددرح تسددتيالت التمانيددة رديددد مناسددبة وتددم تخفيددن ارنظمددة
االوت ارزي ددة للو ددد م ددن اوتمالي ددة تقيي ددد المؤسس ددات المالي ددة الوص ددول إل ددى رأس الم ددال العام ددل .خلف ددض االوتي دداطي

الفيدددرالي مددن أسددعار الفالددد لتصددل لنسددبة  ، % 0.025-0وأعلددن عددن اسددتلناق برنددام ش درال ارصددول علددى

تبندت لرندة السدول الفددرالي
وسدع إلدى ودد كبيدر مدن وردم الميزانيدة .وفدي سدبتمبر ،ل
نطال واسع غير مودود ممدا ل
دخم رديددد يتسددم بالمرونددة مفادهددا أن أسددعار الفالددد لددن تددتم زيادتتددا مددا لددم يبددق
معدددل تضد ل
اسددتراتيرية تتدددق إلددى ل

التضخم فول  %2لبعض الوقت لتصل ظروق سول العمل مستويات توظين كاملة.
معدل
ل
ل
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إضافية مفترضة من شأنتا دعم
من المتوقع نمو النات المولي اإلرمالي خالل عام  2021ليعكس وزمة مالية
ل
الدددخل ارسددري واالسددتتالك علددى وردده الخصددوي  ،وتوسددين الظددروق فددي أس دوال التصدددير الرليسددية وتوقيددق
ارهددداق المتفددق عليتددا بمور د

المرولددة ارولددى مددن اتفاقيددة الترددار بددين الواليددات المتوددد والصددين  ،والتددي مددن

الفعدال بنرداح فدي
شأنتا تعزيز نشاط التصدير في الوقت ذاته .وبالرغم من ذلك ،ووتى يدتم انتشدار طدرح اللقداح ل
تفشددي الرالوددة موليداو واتخدداذ تدددابير لمنددع انتشدداره الثقددة التراريددة وتشد لدكل
أواخددر  ،2021مددن الموتمددل أن يعد لدزز ل
طرد بدالرغم مدن بقدال
مصدا في وره االستثمار الرديد .ومن المتوقع أن يشتد سول العمل مزيدا من
التوسن الم ل
ل
ل
دخم أقدل مدن مع لددل
معدل البطالة مرتفعا مقارنة بفتر ما قبدل الرالودة .كمدا أنده مدن المتوقدع أن يبقدى مع لددل التض ل
ل
بنك االوتياط الفيدرالي المستتدق وهو بنسبة  %2بعد السنة المالية .2021

توسدعا مدن المفتدرض واليدا.
تكمن المخاطر المترتبة على التوقعات في ل
توول نطدال الددعم المدالي ليصدبح أكثدر ل
وتكمن المخاطر السلبية في ضلالة نطال الوزمة المالية الرديد نسدبيا أو اسدتغراقتا المزيدد مدن ارشدتر لالتفدال
عليتا .وتكمن أيضا مخاطر أخدرى فدي أن ترضدر الشدركات المعسدر علدى نطدال واسدع بالطموودات االسدتثمارية.
عمليات اقتراض الشركات غير المالية قد ارتفعت إلى مستويات تاريخية  ،إذ مع خضدوع العديدد مدن المؤسسدات

في القطاعات إلى إررالات منع انتشار الرالوة ،فقد تراكمت عليتا ديونا باهظة.

منطقة اليورو
بعددد الت اررددع ارولددي فددي أعقددا

إر درالات التخفيددن لمنددع انتشددار الرالوددة ،تبدددو سددرعة التعددافي فددي أوروبددا آخددذ

بالتبداطؤ مددر أخدرى  ،فقددد بقيددت إردرالات الوركددة أقددل مدن مسددتويات مددا قبدل الرالوددة مددع تطبيدق إردرالات أكثددر
صرامة لمنع انتشار الرالوة لموارتة التوورات الرديد للفيروس.
لرأت معظم الوكومات إلى فرض قيود مولية مودود على مناطق أو أنشطة مودد  ،إالل أن تلدك القيدود لدم يدتم
التوقق منتا بشكل كاق كسب

لزياد والت كوفيد – 19المسترد الرديد  ،وخاصة في الدول التي تعداني مدن

الصوي .فقد تم التركيز مبدلياو على
الفعال والتتبع ونظام العزل المنزلي والتقيد بقيود الورر
عدم ورود
ل
التقصي ل
ل
الواالت الرديد بين الشبا علماو بأن نس الدخول إلدى المستشدفيات آخدذ باالرتفداع نظد ار إلصدابة كبدار السدن
مر أخرى بما في
بالفيروس .وبالنتيرة ،فرضت بعض الوكومات قيوداو ال يستتان بتا وعلى نطال قومي شامل ل
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ذلك إغالل العديد من المؤسسات الترارية .وقد انخفضت مؤشرات الوركة المتعلقة بأنشطة بيع الترزلة والترفيده
منذ بداية سبتمبر في اقتصاديات أوروبا الرليسية مع أنتا كانت بمستوى أقل في إبريل.

ألمانيا
من المتوقع أن ينوسدر النشداط االقتصدادي بودوالي – %6عدام  ، 2020مددفوعا بانخفداض االسدتتالك الخداي
واالسددتثمار التردداري والصددادرات .ويد لدررح أن يسددترد النمددو عافيتدده ليصددل إلددى  %4.2عددام  ، 2021علمددا بددأن
االستتالك الخاي والصادرات استعاد نشداطه بدوتير سدريعة  ،لكدن الطلد علدى الخددمات مدن المتوقدع أن يبقدى
ضعيفا خدالل  2021فدي ظدل تشدديد اإلردرالات لمندع انتشدار الرالودة .كمدا أن والدة عددم اليقدين مدن شدأنتا أن
تلقيد تعافي االستثمار وكذلك الطل

على الصاد ارت والبضدالع ال أرسدمالية مثدل ت ازيدد الثقدة باللقداح المطدروح علدى

نطددال واسددع .ومددن المعلددوم أن قصددر وقددت سدداعات العمددل يسدداهم فددي زيدداد البطالددة ،إالل أندده لدديس مددن المتوقددع
المدوظفين

معدل البطالة لما بعد منتصن عام  ، 2021ففي وينتا سيتم إعاد استيعا
استمرار االنخفاض في ل
الذين يعملون لوقت قصير .إن الدعم المالي القوي ولفر الوماية للوظالن والمؤسسات عدام  ، 2020وي لدررح أن
يستمر الدعم الموره عامي  2021و .2022

فرنسا
ليررح أن يتباطأ النشاط االقتصادي بنسبة – %9.8عدام  2020ويرتفدع بنسدبة  %6عدام  ، 2021وفدي أعقدا
يتوسددن الوضددع الصددوي ولكددن بددوتير بطيلددة.
الوظددر الشددامل المفددروض فددي نتايددة  ،2020ومددن المتوقددع أن ل

الفعددال سديتي الفرصددة إلددى
وبدالرغم مددن ل
تفشدي الفددايروس موليددا ،فدإن إردرالات التخفيدن والطددرح الموتمددل للقداح ل
عود تدريرية في معظم القطاعات (السياوة والخدمات الترفيتية).
الخددارري واالسددتثمار قوتدده  ،كمددا مددن المتوقددع أن

دررح أن يسددتعيد الطل د
ومددع تعددافي أس دوال التصدددير ،مددن المد ل
معدددل البطالددة للددذرو مددع نتايددة  2021تقريبددا  ،ويبقددى فددول مسددتواه قبددل ارزمددة عددام  .2020وقبددل نتايددة
يصددل ل

عام  ،2020من المتوقع أن يرتفع الدين العام لنسبة  %120من النات المولي اإلرمالي.
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إيطاليا
المتوقددع أن يرتفددع النددات
بعددد التبددوط الودداد بنسددبة – %10.6فددي النددات المولددي اإلرمددالي عددام  ،2020مددن ل
المولددي اإلرمددالي بنسددبة  %5.2عددام  .2021إن النشدداط االقتصددادي مرهددون بعامددل الوظددر واإلغددالل وعدددم
ود اآلثار على المؤسسات وارسدر .وي لدررح إيرداد فدري عمدل كثيدر
اليقين  ،مع أن الدعم الوكومي خلفن من ل
فعال على نطال واسع لتوفيز االستتالك وتخفين اإلررالات االوت ارزيدة للومايدة
عام  2022عندما يطرح لقاح ل

 ،ومن المتوقع أن يسدتعيد قطداع االسدتثمار والصدادرات عافيتده تددريريا رنبداو إلدى رند

مدع قطداع التصدنيع .إن

تؤدي إلى رفع مستويات الدين العام ،إالل أنه من المتوقع أن تبقى أسعار الفالد متدنية.
السياسة المالية المساند ل
ومن الضروري توقيق نمو أعلى لتوسين المركز المالي على المدى المتوسط.

إسبانيا
فددي أعقددا

التبددوط الودداد بنسددبة – %12.8عددام  ،2020مددن المتوقددع أن يرتفددع النددات المولددي اإلرمددالي بنسددبة

تفشددي كوفيددد  19المسددترد والتوقددن المسددتمر للسددفر والسددياوة
 %7.2عددام  .2021إن القيددود الموليددة لموارتددة ل

فعدال علدى نطدال واسدع .وسديلقى عددم اليقدين العدالي وظدروق
ل
يشكالن عالقدا فدي ورده التعدافي لودين طدرح لقداح ل
سددول العمددل السددلبية بظاللتمددا علددى االسددتتالك الخدداي علمددا بددأن الطل د الخددارري يتعددافى تدددريريا وستسدداهم

معدل البطالة مرتفعا.
الصادرات في النمو عام  ، 2022–2021ومن
المررح أن يبقى ل
ل

المملكة المتحدة
يتردده النددات المولددي اإلرمددالي لالنخفدداض فددي الربددع ال اربددع مددن عددام  2020نظد ار لتطبيددق إردرالات منددع انتشددار
الفي ددروس ليت ددبط بنس ددبة – %9.8ع ددام  2020بش ددكل كل ددي .وم ددن المتوق ددع أن يرتف ددع النم ددو بنس ددبة  %5.9ع ددام
 2021مدفوعا بترارع االستتالك  ،في ودين سديبقى االسدتثمار ضدعيفاو بسدب

اإلنتاريدة دون المسدتوى الطبيعدي

تفشي الرالوة ستضعن
فعال على نطال واسع ،فإن مخاطر إزياد ل
واستم اررية عدم اليقين .ووتلى يتم طرح لقاح ل
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الثقة .وستلقي التكالين الرمركية المت ازيدد بظاللتدا علدى الدواردات والصدادرات اعتبدا ار مدن عدام  ، 2021بمدا أن
المملكة المتود قد خررت من اإلتواد اروروبي ومن أالسول الواود أ ومن المفترض أن تبرم إتفاقية تردار و لدر
رديددد أقددل شددموال مددع اإلتودداد اروروبددي .إن ترارعددات سددول العمددل والبطالددة سددتتزايد بددالرغم مددن اسددتمرار نظددام
االوتفدداب بالوظددالن بسددب

رالوددة كورونددا لدددعم التوظيددن .ومددن المتوقددع ارتفدداع عمليددات اإلفددالس بددالرغم مددن

التوسددع فددي نظددام قددروض ارزمددة للوددد مددن ازديادهددا وتفاقمتددا  .ويفتددرض فددي السياسددات الماليددة والنقديددة البقددال
ل
مساند لوين ثبات التعافي تماما.

اليابان
تفشي رالوة كورونا كوفيد  19المسترد في أوالل عدام  2020فدي ركدود رسديم  ،ومدن المتوقدع أن يشدتد
ل

تسب
ل
النات المولي اإلرمالي انكماشا بووالي  %5.3هذا العام .ومن الردير بالذكر أن االقتصاد يتعزز تددريريا مدع
أن النمددو يبقددى بطيلددا .إن الصددعوبات المتواصددلة التددي توارتتددا اليابددان فددي السدديطر علددى اإلصددابات بكوفيددد 19
العارددل ،يتولقددع أن

دؤدي إلددى ت اررددع الطل د المولددي .وبمرد لدرد رفددع القيددود فددي القري د
المسددترد مددن شددأنتا أن تد ل
يسددتعيد االسددتتالك عافيتدده بمسدداند اإلعانددات والتوفيدزات الوكوميددة .إضددافة لددذلك ،يتعددافى الطلد

الخددارري فددي

توسن الوضع الصوي للشركال في الترار وبالتالي تعزيز النمو في الصادرات.
ظل ل
ل
دررح أن يبقدى االسدتثمار الخداي منخفضدا نسدبيا  ،وبالمرمدل يتولقدع أن يوقدق الندات المولدي
من راند آخدر ،ي ل
نموا بنسبة  %2.3على إفتراض إيراد المزيد من الموفزات االقتصادية.
اإلرمالي ل

الصين
في أعقا

التبوط الواد الفصلي  ،وما تلتده مدن طفدر فدي الدربعين ارول والثداني مدن عدام  2020علدى التدوالي،

وما تبعه من إستقرار في الربع الثالل  ،من المتوقع أن يعود النشاط إلى سابق عتده بتوقيق نمو بنسبة %1.9
عددام  2020و  %8.2عددام  2022تقريب داو .مددع العلددم بددأن ودداالت إصددابات رديددد بكوفيددد  19المسددترد عددادت

تفشي فيروس كورونا قد بات قيد السيطر على نطال واسع في معظدم البلددان .كمدا
للظتور بشكل واسع ،إالل أن ل
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أن االسددتثمار وعلددى ارخددي فددي الدددين واالسددتثمار فددي البنيددة التوتيددة الممد لدول عد لدز از النمددو عددام  .2020إضددافة
لذلك ،فقد وافظ االستثمار في العقارات على قوته في وين انتعشت الصادرات استنادا إلى الطلبات الكبير على
المعدات والمواد المتعلقة بكوفيد  19المسترد  ،وكذلك البضالع المتعلقة بالعمدل عدن بعدد.
الكمامات وغيرها من
ل
ل
التفشدي  ،ومدع انتعدا مبيعدات الكماليدات
وال يزال االستتالك في طور التعافي من الضدربة التدي تللقاهدا بسدب
ل
الفاخر ووصول إيرادات شبابيك التذاكر ارتفاعات رديد  ،فإن عدم التعافي في التوظين وانخفاض دخدل ارسدر

يووي بخيبة أمل من تعافي قطاع االستتالك بشكل كامل.
تفشي الرالوة يرري سوبتا اآلن نظ ار الستعاد التعافي لزخمه .
إن
الموفزات النقدية التي كانت مطلوبة خالل ل
ل

إن تزايد أعداد الشركات المتعثر زادت من مخاطر لود التسعير  ،وتبقى السياسة المالية مساند مع اإلعفالات
التوسع في المنافع االرتماعية لتروي االستتالك وسط ثقة العميل الضعيفة.
الضريبية و ل

الهند
بعد أن وارتدت أشدد أشدكال الوظدر واإلغدالل فدي العدالم  ،وتسدريل أقسدى انكمدا

فدي الندات المولدي اإلرمدالي

بين اقتصاديات مرموعة العشرين في الربع الثاني من عام  ،2020بدأ االقتصاد التندي فدي التعدافي ولكدن مدع
الرويددة الماللمدة ،تددأثر التصدنيع والخدددمات سددلبا
بعدض التددردد .ففدي الوقددت الددذي اسدتفادت الز ارعددة مدن الظددروق
ل
بعدم اليقين واررالات الود من انتشار الفيروس المتبقية .وعلما بأن المعانا االرتماعية الشديد ما تزال مستمر
 ،يتور د النظددر إلددى معد لددل البطالددة علددى أسدداس مشدداركة القددوى العاملددة المنخفضددة .ومددن الردددير بالددذكر أن
التضددخم فددول معد لددل البنددك المركددزي المسددتتدق  ،ومددن المتوقددع أن
انقطدداع سلسددلة التوريددد رفعددت مددن معد لددل ل
يت ارر ددع الن ددات المول ددي اإلرم ددالي بنس ددبة  %10.3ع ددام  2020ف ددي ظ ددل انخف دداض االس ددتتالك ارس ددري وع دددم

الميسددر إلددى وددد كبيددر .وبددالرغم مددن الت اررددع المتوقددع بنسددبة  %8.8عددام
اسددترابة االسددتثمار للظددروق النقديددة
ل
 2021بسب التأثيرات ارساسية وترارع الثلقة ،فإن خسار النات المولي اإلرمالي كبير .
أثددارت رالوددة كوفيددد  19المسددترد نقدداط الضددعن المورددود سددابقا والمتعلقددة بددالفقر والتلددول البيلددي وعدددم ورددود
فري العمل .وبغية زياد المرونة ،استرابت الوكومة بطرح ثالثة وزم توفيزية ،ولكن الوارة تقتضي إررالات
ماليدة إضددافية لتخفيددن الضددرر .علمددا بددأن الرتددود اإلصددالوية مسددتمر فددي المردداالت الزراعيددة والتوظيددن بشددكل
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خاي ،ومع ذلك ،يوول أدال البنوك الوكومية الضدعين وعد ل النظدام الشدامل وقلدة المدوظفين القضداليين دون
تخصيي الموارد المناسبة الالزمة للنمو.

الشرق األوسط ووسط آسيا
وترتد
قلي عدم تراو الصوة العامة بالشكل المطلو الوركة إلى ود كبير  ،ل

عليده تكلفدة اقتصدادية باهظدة

للمنطقة .وبالنتيرة ،يتولقع أن يدنخفض الندات المولدي اإلرمدالي الوقيقدي بنسدبة  %4.1عدام  2020قبدل تعدافي

المتدني ،بقيت المخاطر السدلبية هدي السدالد طالمدا اسدتمر
النمو بنسبة  %3عام  .2021ومع التعافي العالمي ل

تعرضددت الدددول المصد لددر للددنفط إلددى ضدربة قاسددية مضدداعفة مددن الوبددال ممددا
الوبددال فددي االنتشددار فددي الدددول .وقددد ل
لأدى إلدى انخفدداض وداد فددي الطلد علدى الددنفط وأسددعاره .كمدا انخفضددت اسددعار الدنفط إلددى أدنددى مسدتوى لتددا منددذ

 20سنة بين مارس وابريل بعد ثباتتا عند نسبة  %30أقل من مستويات ما قبل رالوة كوفيد  19المسترد.

اآلفاق عام 2021
تبشر آفال السنة القادمة بالخير بعدد أن نشدرت بياندات فدي أوالدل ديسدمبر  2020مفادهدا فعاليدة
من المأمول أن ل
مرشوة ضد كوفيد  19المسترد .ومع أن هذه اللقاودات تسدتغرل وقتدا لطروتدا ،إال إن أنبدال اللقداح
عد لقاوات ل
ل
وسن من انطباعات السول بشكل رلي  ،خاصة مع إمكانية إنتال مظاهر الورر الرزلي والكلي قد أصبح فدي
ل
ارفق .وعلى ارررح أن يرتفع النمو العالمي عام  2021إلى ود كبير بنسبة . %5.2وفي أعقا

الترارع عدام

 2020والتعددافي عددام  ،2021مددن المتوقددع أن يكددون النددات المولددي اإلرمددالي العددالمي عددام  2021متواضددعا
وبنسبة  %0.6فول مستوى عام  .2019ومع ذلك ،ود لذر صدندول النقدد الددولي بأنده وبسدب

طبيعدة الفدايروس،

وما يصاوبه من والة عدم اليقين واستمرار تدابير التباعد االرتماعي  ،كدل ذلدك يسدتدعي إبقدال الفيدروس تودت
نموا في النات المولي اإلرمالي بنسبة  ، %5.2وهدو
المراقبة والمتابعة  .ومن المتوقع أن ل
تسرل منطقة اليورو ل
أسددرع نمددو بددين االقتصدداديات المتقدمددة عددام  2021ويعكددس طفددر االسددترداد مددن الت اررددع الودداد بنسددبة %8.3
نموا بنسبة  %6عام  2021إذا ما ضمينا
مقارنة بالسنة السابقة .ومن المتوقع أيضا أن ل
تسرل ارسوال الناشلة ل
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درل النمددو فددي السددول الناش د بدددون الصددين عددام
االقتصدداد الصدديني للمرموعددة  ،فددي وددين مددن المتوقددع أن يسد ل
 2021نسبة .%5

شركة حياة في عام 2020
مرمددع النخلددة السددكني فددي مدينددة
قددي ديسددمبر  ،2020نرونددا فددي التخددار مددن اسددتثمارنا العقدداري الرليسددي وهددو ل
المرمدع ،تدولفر لددى ويدا سديولة وفيدر نتددق مدن
الرياض في المملكة العربيدة السدعودية .ومدن خدالل عوالدد بيدع
ل
خاللتا تنويع موفظتنا االستثمارية .وفي وين شتدت مشاريعنا العقارية ارخرى مثل مشروع فلل ويا في مديندة
ردد ومرمددع ويددا السددكني فددي رمتوريددة لبنددان تباطددأ فددي المبيعددات نتيردة ظددروق السددول الضددعيفة ،فإننددا نتولقددع
اسددتمرار الو دراك الوددالي فددي المبيعددات علددى نفددس مسددتوياته السددابقة وتددى يسددتعيد السددول عافيتدده تدددريرياو فددي

السنوات القليلة القادمة.
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األسهم المدرجة
لتركزت استثماراتنا والى ود كبير في السدنوات السدابقة فدي مشداريع التطدوير العقداري  ،وفدي أعقدا
النخلدة السددكني فددي ديسددمبر  2020فقددد تدوافر لدددينا سدديولة كافيددة السددتلناق االسدتثمار مرددددا فددي عددد أصددول

مرمدع
بيدع ل

استثمارية وأهمتا ارستم المدررة  ،وذلك في ودود النس

التي وددها مرلدس إدار الشدركة ولردان االسدتثمار

لكل فلة أصول  ،ويل سنقوم خالل السنة ببنال موفظتنا من ارستم المدررة  ،وتخضع سياستنا االسدتثمارية
في ارستم المدررة إلى مرارعة دورية مرتبطة بوضع ارسوال والمؤشرات االقتصادية بشكل عام .

القطاع العقاري :وضع المشاريع الحالية
شركة حياة لالستثمار العقاري ذ.م.م.
مرمع النخلة السكني هو مرمع سكني فاخر مبني على أودل طراز ،ويقع في مديندة الريداض بالمملكدة العربيدة
السعودية  ،ويل يشدغل المرمدع مسداوة  259,796متدر مربدع ،ويقدع علدى طريدق خالدد بدن الوليدد بردوار المقدر
الرليسي لشركة سابك ،كما يتميز بقربه إلى ود ما من العديد من الرامعات الرالد والمراكز البوثية مثدل رامعدة
الرياض ورامعة ارمير نور بنت عبد الرومن ومركز الملك عبد هللا للدراسات البتروكيماوية .

التطورات خالل عام 2020
المرمددع إلددى صددندول االسددتثمارات العقاريددة والمدددار مددن أوددد أكبددر مدددرال ارصددول فددي المملكددة العربيددة
تددم بيددع
ل
السعودية  ،ويعد المرمع واودا من أشتر المرمعات السكنية بمستوى إشغال بنتاية السنة  %90تقريبا .وبالرغم
تمكندا مدن إتمدام البيدع إلدى مشدتري مرمدول
من الصعوبات التي وارتتا السول العقاري خالل سدنة  ، 2020فقدد ل
ذو سمعة طيبة للتدليل على أن ارصل ذو رود ممتاز.

شركة فلل حياة ذ.م.م
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يقددع مشددروع فلددل ويددا السددكنية بددالقر مددن السدداول شددمال مدينددة رددد فددي المملكددة العربيددة السددعودية  ،ويشددغل
المشددروع مسدداوة  32,209متددر مربددع بردوار مركددز البوددر ارومددر التردداري (أوددد أكبددر الم اركددز التراريددة برددد )
ومطار الملك عبد العزيز الدولي.

التطورات خالل عام 2020
بنتاية العام كان إرمالي الفلل المباعة  44وود من إرمالي  96فيال  ،ويتبقى  48وود متاوة للبيع  ،وخالل
السنة المالية  2020قد قمنا بتوقيع عقود بيع  17فيال  ،تم تسريل  11فيال منتا ضمن مبيعات السنة مواسبيا
وذلك الكتمال شروط البيع فيتا  ،وسديتم اسدتكمال توقدق البيدع فدي ال 6المتبقيدة خدالل ارشدتر ارولدى مدن سدنة
 . 2021ونتوقددع مزيدددا مددن المبيعددات وذلددك فددي ودددود  15 – 10فدديال تقريبددا فددي السددنة القادمددة  ،ويددت يرددري
بيعتا تدريريا مع تزايد وتير التعافي االقتصادي ،وأي توسن في االقتصاد العام خالل العام القادم مدن شدأنه أن
يدعم مبيعاتنا ورتودنا التسويقية.

مشروع بعبدا
وصن المشروعا مبنى شقق سكنية فاخر متعدد في بعبدا ،لبنان.
التطورات خالل عام 2020
تددم إنشددال مبنددى الشددقق السددكنية الفدداخر المتعدددد فددي بعبدددا  -رمتوريددة لبنددان بالكامددل علددى أسدداس التشددطي

در لظدروق السدول مدن بيدع
الكامل (خارري وداخلي)؛ وقد قمنا في عام  2016بتغييدر اسدتراتيرية التخدار نظ وا

المشروع على أساس التشطي

الكامل إلى شقق مشطبة بالكامدل .وتدم االنتتدال مدن أنشدطة البندال بالكامدل فدي

عام  ،2017وقدد بددأنا فدي تسدويق المشدروع مدع االنتتدال مدن عمليدة اإلنشدال تمامداو .أصدبح المشدروع اآلن فدي

ونظر للظدروق االقتصدادية غيدر المسدتقر والوضدع السياسدي فدي لبندان فدي عدام  ، 2020لدم
وا
مرولة التسويق،
يددتم بيددع أي وودددات مددن المشددروع خددالل العددام؛ ونتوقددع أن تظددل المبيعددات منخفضددة فددي العددام المقبددل قبددل أن

ترتفع في نتاية عام .2021
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العائد على االستثمارات
 بلغت خسارتنا بمبلل  15.61مليون دينار كويتي خالل العام مقارنة بأرباح تسعون ألن دينار كويتي فدي
السددنة الماضددية .تشد لدكلت الخسددار أساسددا مددن خسددالر متوققددة مددن بيددع مرمددع النخلددة والتددي بلغددت 12.19

مليون دينار كويتي  ،مضافا لتا قيمة ضريبة االستقطاع والتي بلغت 1.4مليون دينار كويتي.

 خالل العام ،قمنا ببيع مرمع النخلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية  ،ومن خالل إيدرادات البيدع تدم
تكبددنا أيضدا خسدار
استالم توزيعات أرباح بلغت  44.36مليون دينار كويتي من عوالد البيع .ومع ذلدك ،ل
موققددة مددن ر درال البيددع بلغددت  12.19مليددون دينددار كددويتي (وصددتنا مددن الخسددار الكليددة) .وتبعددا لددذلك،
انخفضددت القيمددة الدفتريددة السددتثمارنا فددي اسددتثمار شددركة ويددا لالسددتثمار العقدداري إلددى مبلددل  1.10مليددون
دينار كويتي من القيمة  57.63مليون دينار كويتي في السنة السابقة.
 بلغت الخسدار الصدافية فدي االسدتثمار هدذا العدام  0.029مليدون ديندار كدويتي مقابدل خسدار بمبلدل 0.52
مليون دينار كويتي في السنة السابقة .وتعزى الخسار في العام أساساو إلى الخسالر فدي الصدرق اررنبدي
والتي ررى التقاي برزل منتا بربح طفين من التقييم لعقارنا في بعبدا ،لبنان.
در
 تظل إيرادات الرسوم والعموالت ترشدكل مصددر دخدل ضدليل (بالنسدبة للعمليدات ارخدرى الخاصدة بندا) نظ وا
لمستويات أصول العمالل المنخفضة واقفال صندول ويا لألستم التندية .
بنود مختارة من بيان الدخل الشامل والمجمع
2020
صافي خسائر االستثمار

حصةة مةن أربةا
حقوق الملكية

()29,268

( /خسةائر شةركات تةم المحاسةبة عنهةا بطريقةة ()12,237,577

إيرادات أتعاب وعموالت

2,768

2019
))523,725
2,094,476
2,671
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إيرادات أخرى

إجمالي أربا ( /خسائر التشغيل

10,460

–

()12,253,617

1,573,422

إجمالي مصاريف التشغيل واألعباء األخرى

()3,356,611

))1,564,123

صافي الربح ( /خسارة السنة

()15,610,228

9,299

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

–

–

()15,559,073

()107,498

ربح  ( /خسارة السهم األساسية والمخففة (فلس

()104.07

.06

قائمة المركز المالي المجمع
2020

2019

النقد والنقد المعادل

29,486,883

456,010

ودالع ررل

–

273,389

مورد ددودات ماليد ددة بالقيمد ددة العادلد ددة مد ددن 96,911

89,314

مورد ددودات ماليد ددة بالقيمد ددة العادلد ددة مد ددن 1,249,164

–

خالل الدخل الشامل اآلخر
خالل اررباخ والخسالر

وكالة لدى طرق ذي صلة
عقاد استثماري

117,909

3,673,109

ش د ددركات ت د ددم المواس د ددبة عنت د ددا بطريق د ددة 3,693,915

وقول الملكية

مورودات أخرى

139,362

–

3,592,788

60,249,325

3,160,564
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إجمالي الموجودات

38,454,253

67,821,390

دالنو تمويل إسالمي

–

14,447,913

1,564,042

924,193

36,890,211

52,449,284

38,454,253

67,821,390

مطلوبات أخرى

1,564,042

إرمالي المطلوبات

إجمالي حقوق المساهمين

إرمالي المطلوبات ووقول المساهمين

15,372,106

المنتجات والخدمات المالية في شركة حياة لالستثمار
تقدم شركة ويا لعماللتا ولول استثمارية متوافقة مع أوكام الشريعة اإلسالمية ،وتعتبر العروض المقدمة مدن
رانبنا متوافقة مع نسبة العالدات إلى المخاطر الفردية لعماللنا؛ ولتوقيق هذا التدق فإننا نسعى بشكل دؤو
الددى البوددل عددن الفددري االسددتثمارية المتوافقددةمن أوكددام الش دريعة اإلسددالمية عبددر فلددات ارصددول والمندداطق
الرغرافيات المتنوعة.

إدارة األموال والمحافظ االستثمارية
تقدددم ش ددركة ويددا خ دددمات إدار الث ددروات مددن خ ددالل إدار موددافظ العم ددالل ع ددن طريددق إدار الش ددركة أو بد دإدار
العمي ددل .وتوقيقد داو رفض ددل النت ددال ف ددي ه ددذا الص دددد ،عم ددد فري ددق إدار المو ددافظ إل ددى وض ددع خط ددة فري ددد إلدار
ارصددول مصددممة بويددل تناسد

االوتيارددات وارهددداق االسددتثمارية لكددل عميددل علددى وددد  .ويددتم تقليددل ور دم

المخدداطر عددن طريددق التوزيددع المناس د

لألصددول باإلضددافة إلددى الوددد مددن هددذه المخدداطر عددن طريددق التنويددع

الرغ ارفددي .ويددتم توددديل معلومددات العميددل بصددفة منتظمددة  ،كمددا يددتم تزويددد العمددالل بتقددارير وتوليددل وددول أدال
الموافظ.
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وفددي الوقددت الوددالي تقددوم شددركة وي ددا لالسددتثمار بددإدار عدددد مودددود م دن موددافظ العمددالل ،وهددي موددافظ تدددار
بتعليمات العميل و/أو بإدار الشدركة .وتسدعى الشدركة خدالل العدام القدادم إلدى توسديع قاعدد عماللتدا المتتمدين
باالسددتثمار فددي ارسددتم المدررددة وكددذلك المتتمددين باالسددتثمارات العقاريددة .وتتركددز الموددافظ العقاريددة للعمددالل
الودداليين بالشددركة علددى ارس دوال التنديددة واروروبيددة .والشددركة بصدددد د ارسددة الفددري االسددتثمارية المتاوددة فددي
سول العقارات بالدول المتقدمة خاصة السول العقاري اروروبي وذلك خالل العام القادم.

إدارة المخاطر في شركة حياة
لطالمددا كددان تقليددل المخدداطر الركيددز ارساسددية عنددد اتخدداذ القد اررات االسددتثمارية ،إذ تتعددرض الشددركة لعدددد مددن
المخدداطر نظد اور لطبيعتتددا االسددتثمارية .ولددذا فإنتددا تقددوم باسددتمرار بمتابعددة مؤشدرات مخدداطر السددول مددع إصدددار
تقددارير يوميددة وأسددبوعية وشددترية وفصددلية تسدداعد مدددرال االسددتثمار فددي السدديطر علددى تلددك المخدداطر .وتتندداول

التقددارير الربددع سددنوية قيدداس اردال علددى أسدداس المخدداطر المعدلددة بشددكل أكثددر تفصدديلي وتسددتعرض تقدددم سددير
العمددل فددي كددل مشددروع وذلددك مددن أرددل السدديطر علددى المخدداطر فددي العديددد مددن االسددتثمارات غيددر المدررددة
(معظمتا في المرال العقاري) .كما أن تقارير مخداطر االسدتثمار يسدتعرض تقددم سدير العمدل فدي كدل مشدروع
مقارنددة باإلنردداز الفعلددي وفددق الردددول الزمنددي للسدديطر علددى ودداالت التددأخير .وبنددال علددى ذلددك ،يددتم توددديل
النماذ المالية وفق أودل مدخالت بالسول لتوليل تأثيرها على معدل العالد الداخلي للمشروع .كما يتم إعداد
تولي ددل للوساس ددية لتق دددير م دددي تأثيره ددا عل ددى مع دددل العال ددد ال ددداخلي للمش ددروع ف ددي ض ددول الورك ددة الس ددلبية ف ددي
المتغيدرات الرليسددية .كمددا تقددوم الشددركة بعمددل زيددارات ميدانيددة منتظمددة لمواقددع المشدداريع وااللتقددال مددع المطددورين
والمقاولين للوقوق على مراول التنفيذ.
ولتذا قامت الشركة عام  2011بإنشال إدار مستقلة للمخاطر تم إسدناد مسدلوليتتا إلدى شدخي يتمتدع بالكفدال
الالزمددة إلدار المخدداطر .مددن الناويددة االسددتراتيرية ،تضددع إدار المخدداطر سياسددات وار درالات توديددد مخدداطر
الشركة المختلفة ولإلدارات التابعة لتا .ويتبع مدير إدار المخاطر لرنة إدار المخاطر ويتومل مسؤولية وضع
وتقييم واقتراح التدابير الرقابيددة لكل المؤسسة والموفظة االستثمارية.
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يتم التعامل مع مخاطر التشغيل في الشركة عن طريق نظام آلي مودد ،يتم ربدط مكتد

الددعم الفندي بالشدركة

مع إدار المواسبة من خالل ذلك النظام ،وبتذا يمكن التوكم في التشغيل .وللودد مدن مخداطر التشدغيل قامدت
الشركة بإعداد دليل لإلررالات الخاصة لتنفيذ العمليات.
أعمال التدقيق والرقابدة الداخليدة تدتم مدن خدالل االسدتعانة بأودد مكاتد

التددقيق الخدارري المرموقدة ،ويدل يقدوم

بتزوي ددد الش ددركة بأعم ددال أعم ددال الت دددقيق والمرارع ددة الدوري ددة لكاف ددة العملي ددات وارنش ددطة الت ددي تزاولت ددا الش ددركة
والمخاطر المرتبطة بتا ،مما يوفر للشركة ضمانة إضافية للتأكدد مدن سدالمة اإلردرالات المطبقدة لدديتا ،والودد
من المخاطر المختلفة فضالو عن تعزيز نظم إدار المخاطر لديتا وتطويرها مستقبالو.

الموارد البشرية
تؤمن شركة ويا بأن موظفيتا هم أهم مواردها .وتتمتع الشركة بفريدق مدن المتنيدين المتخصصدين الموهدوبين
الذي يضطلعون بدور مووري في توقيق ارهداق االستراتيرية للشركة.
تدددرك شددركة ويددا ريدددا ضددرور الوفدداب علددى مواردهددا البش درية وتطويرهددا باسددتمرار لكددي يكون دوا علددى إواطددة
بالبيلددة الماليددة الواليددة التددي تعمددل فيتددا الشددركة والتوددديات التددي تفرضددتا هددذه البيلددة ،وذلددك لكددي نوددافظ علددى
ميزتنا التنافسية في السدول .وتوقيقدا لتدذا الغدرض تدؤمن الشدركة بضدرور توسدين المتدارات الوظيفيدة باسدتمرار
من خالل الدورات التدريبية المتنوعة .وقد قامت الشركة بتكدوين فريدق ثابدت مدن المدوارد البشدرية يتميدز بمعددل
مغادر مدنخفض ،وذلدك عدن طريدق تدوفير المكافدنت المناسدبة وبيلدة العمدل الوديدة المشدرعة وتوسدين المتدارات
الوظيفية وتوفير فري النمو .وتضم الشركة في الوقدت الدراهن عددد مدن المدوظفين الكدويتيين اركفدال واخدوانتم
مددن الرنسدديات ارخددرى مددن وملددة شددتادات الخبددر المعتمددد التددي تشددمل التوليددل المددالي وادار المخدداطر وادار
ن
ددل بعمليدات
ارعمال وغيرها من المؤهالت المعتمد  ،ويعملو يداو بيد إلدار مختلن أنشطة الشدركة وأعمالتدا ب و
االستثمار متضمنة إدار العمليات ،وادار الموارد البشرية،والشلون القانونيدة ،والشدلون الماليدة ،واإلداريدة ،وادار
المطابقة وااللتزام وادار المخاطر.
حوكمة الشركات
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يؤمن مرلس اإلدار في شركة ويا لالستثمار بأن ضمان تطبيق مبادئ وكومة الشركات الفعالة يعد أود أهم
العوامل لنراح أي مؤسسة مالية .وتتمتع الشركة بإطار ووكمة قوي يمتثل بشكل تام لمتتطلبات الرقابية لتيلة
أسوال المال والرتات الرقابية االخرى.
في الوقت الوالي ،يتألن مرلس إدار الشركة من ستة أعضال ،مدنتم (خمسدة) أعضدال غيدر تنفيدذين (بمدا فدي
ذلك العضو المستقل) وثالثة منتم يمثلون مساهمين عن مؤسسات منتخبة في عضوية مرلس اإلدار  ،ويمثدل
ورود مؤسسات كمساهمين رليسين في تأسيس الشركة وكأعضال في مرلس اإلدار تأكيداو علدى أن ممارسدات

الووكمة المطبقة في هذه المؤسسات من شأنتا أن تنعكس أيضاو على الممارسة المؤسساتية داخل شركة ويا

لالستثمار.

ويضم مرلس اإلدار ثالل لران فرعيةا لرنة التدقيق ولرنة الترشيوات والمكافنت ولرنة إدار المخاطر.
وقد تم تشكيل هذه اللران طبقاو لمتطلبدات وكومدة الشدركات الصدادر عدن هيلدة أسدوال المدال وتضدمن لرنتدي

الترش دديوات والمكاف ددنت ولرند دة الت دددقيق عض ددو مرل ددس ادار مس ددتقل ،إض ددافة إل ددى ذل ددك ،ف ددإن أعم ددال الت دددقيق
ال ددداخلي ف ددي الش ددركة ق ددد ت ددم إس ددنادها إل ددى أو ددد ش ددركات الت دددقيق المتخصص ددة ذات الس ددمعة العالمي ددة ف ددي ه ددذا
المرال.
ويددتم إدار الشددركة مددن خددالل عدددد مددن اللرنددة المشددكلة والتددي تتددولى د ارسددة واتخدداذ الق د اررات التامددة والرليسددية
للشركة وهي متضمنة لرنة اإلدار التنفيذية ولرنة االلتمان ولرنة إدار ارصول.
وتددولي الشددركة اهتمامددا خاصددا بددإررالات المطابقددة وااللتدزام الداخليددة ،ويددتم إعددداد البيانددات الماليددة المتوافقددة مددع
معددايير المواسددبة الدوليددة والمتطلبددات الرقابيددة ارخددرى ،كمددا تقددوم الشددركة بإعددداد وارسددال التقددارير إلددى هيلددة
أسوال المال وبنك الكويت المركزي ،وفقا للمتطلبات المقرر في هذا الشأن بصور دورية أسبوعياو وشترياو وربع
سنوي وتقوم الشركة بتزويد الرتات الرقابيدة بالتقدارير المطلوبدة بدقدة وفدي المواعيدد الموددد لده ولدم يسدرل فدي

وق الشركة أي مخالفة في هذا الشأن.
خطتنا للسنة المالية 2021
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وتترك ددز خطتن ددا للس ددنة المقبل ددة عل ددى تخص دديي م ددا نس ددبته  %70للمو ددافظ االس ددتثمارية ف ددي ارص ددول البديل ددة
(العقارات بشكل أساسي) وما نسبته  %30في ارستم المدررة .ونظ ار للعالدد المتددني والتقدديرات المرتفعدة فدي
ارسوال العامة في الوقت الواضر ،فإننا نرى أن فري العوالد ارفضل تكمن في ارصول البديلة.
بما أن التوره نودو االسدتثمار فدي ارصدول البديلدة يتطلد

وفدر مناسدبة للصدفقات ووقدت كداق للعنايدة الواربدة

النافية للرتالة ،فإننا نتوقع أن نرى خططنا االستثمارية تتوقق علدى أرض الواقدع فدي الربدع الثالدل وال اربدع مدن
عددام  .2021مددن المتوقددع أن تظددل العقددارات  -خاصددة فددي أوروبددا ،رددوهر موافظنددا االسددتثمارية .وبددالرغم مددن

االمددور العالقددة فددي المنطقددة ،تبقددى أوروبددا موددط أنظددار المسددتثمرون العقدداريون البدداوثون عددن فددري ر لذابددة

القتناصتا .نظ ار لكون ارصول العقارية ارساسية والروهرية توقق عوالد منخفضدة فدي ودين توقدق ارصدول

العقاريددة ذات القيمددة المضددافة واالفت ارضددية ( عل دى غ درار التنميددة ) عالدددا يت دراوح بددين  .%20 – %12تتسددم

أسد دوال اوروب ددا الغربي ددة بالس دديولة ،واالس ددتقرار نس ددبياو ،والنضد د م ددن وي ددل التنظ دديم والضد درال  .وان مس دداهمة
المؤسسات والمستثمرون ارران عالية .إن ارسوال في طور التعافي وتلقدم قيمدة معقولدة وتدى فدي ظدل بيلدة

سعر الفالد المتدني .في القطاع العقاري ،ويدل تتمثلدل ورتدة نظرندا فدي أن االسدتثمار فدي ارصدول ارساسدية
وخاصة في المرال اللورستي ،يتنامى ويوقق واليا عالدا بنسبة  %4تقريبا وهذه نسبة تقل عن العالد المتوقع

المنشود .وبالمقارنة ،فإننا نرد بعض الفري متاوة في مراالت القيمة المضافة واالنتتازية ويل يكون العالد

الموتمددل أعلددى وتتددوفر فيتددا المزيددد مددن الصددفقات علددى نطددال واسددع .فددي الوقددت الددذي تتددوفر فيدده العالدددات
اإلسدمية العاليددة فدي عقددارات االسدوال الناشددلة ،فدإن هددذه المشدداريع تكتنفتدا دررددة عاليدة مددن عددم اليقددين بشددأن

نفضددل المشدداريع فددي ارس دوال المتلقدمددة
ارنظمددة وتتطل د مسددارات زمنيددة أطددول للمشددروع .وبنددالا عليدده ،فإننددا ل
ويل مستوى الشدفافية أعلدى .إنندا نندوي اسدتتداق المشداريع صدغير الوردم بفتدرات اسدتوقال  3سدنوات ومع لددل

عالددد داخلددي  %15زيدداد  .تبدددو أسددعار ارسددتم المدررددة بوردده عددام أنتددا تتخطددى القدديم ارساسددية فددي الوقددت

الواضر .وما يعزز ارسعار واليدا هدي الموف لدزات الماليدة الكبيدر التدي تلقددمتا البندوك المركزيدة والتدي قدد تت ازيدد
فددي المسددتقبل .ونعددرض وددالتين أساسدديتين لالسددتثمار فددي ارسددتم المدررددةا ( )1هندداك ريددو ذات قيمددة فددي
السول لقطاعات ضربت أو تقاعست في السول مثل ،الصدناعات ،المدواد والطاقدة )2( .تلقددم ارسدتم المدرردة
منددافع س دديولة إضددافية للمو ددافظ االس ددتثمارية برمتتددا غي ددر متاو ددة فددي فل ددات م ددن ارصددول ارخ ددرى كالعق ددارات
وارستم الخاصة.

يوتا االسدتثمار بارسدتم الخاصدة إلدى المرارعدة علدى أسداس كدل والدة علدى ودد رن مثدل هدذه االسدتثمارات
تن ددتت الم ددنت التص دداعدي م ددن القاع ددد للقم ددة .سنس ددتمر ف ددي استكش دداق ارسد دوال الناش ددلة والمتقدم ددة (خاص ددة
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اروروبية) بوثا عن الفري المتاوة .وبما أن هذه االسدتثمارات تترده بطبيعتتدا للردال الطويلدة ارمدد وسديولة
متدني ددة ،فل ددن نخت ددار ه ددذه االس ددتثمارات إال بع ددد أن نستكش ددن الف ددري المتاو ددة لالس ددتثمار بارس ددتم المدرر ددة
والمردداالت العقاريددة .وتعد لدزز عالدددات هددذه الفلددات مددن ارصددول مددن خددالل قدددر الالعبددين علددى ضد ارمدوال

المفكك ددة  ,والتن دداو ف ددي قطاع ددات ذات نم ددو أعل ددى .ب ددالرغم م ددن الض ددرر الرس دديم
المنتر ددة ف ددي االقتص دداديات
ل
الالوق باالقتصاد الوقيقي ،فقد اسدتفادت أسدوال ارسدتم المدرردة والسدلع كثيد ار السدنة الماضدية مدن اإلردرالات

التوفيزيددة الضددخمة التددي اتخددذتتا البنددوك المركزيددة ،ونددرى ريوبددا ذات قيمددة فددي ارسدوال .سددتقوم ويددا بتوليددل
دأني واالسدتثمار علددى أسدداس انتقددال ارفضدل فددي السددنة القادمددة .وسدنكون دالمددا فددي خدددمتكم
الفدري المتاوددة بتد ل
واضعين نص

أعيننا كل ما يوتاره االستثمار من متطلبات شاكرين لكم ثقتكم بنا.
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تقرير هيئة الرقابة الشرع ية

28

تقرير التدقيق الشرعي الخارج ي
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