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املؤشرات
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

إجمايل األصول

(دك)

2015 — 3,586,483

إجمايل اإليرادات التشغيلية

(دك)

2015 —93,147,711

صايف الربح

(دك)

2009 — 279,278

2010 — 10,234,238

2011 — 13,796,085

2012 — 17,716,440

2013 — 19,238,171

2014 — 21,752,551

2009 — 9.80

2010 — 6.58

)2011 — (9.53

2012 — 34.44

2013 — 307.77

2014 — 50.14

2009 — 9.80

2010 — 5.99

)2011 — (8.67

2012 — 34.34

2013 — 226.91

2014 — 11.56

صفحة — 3

2015 — 16,236,491

العائد عىل حقوق املساهمني

()٪

2015 — 11.66

ربحية السهم

(فلس)

2015 — 2.43

إجمايل املطلوبات

(دك)

املؤشرات
املالية
صافي الربح

ربحية السهم

1.748

11.66
فلس

إجمالي اإليرادات التشغيلية

العائد على حقوق المساهمين

مليون دينار كويتي

—

—

مليون دينار كويتي

—

3.586

)(%

إجمالي األصول

القيمة الدفترية للسهم

مليون دينار كويتي

—

—

2.43

512.74 93.147

—

فلس

إجمالي المطلوبات

16.236
—

مليون دينار كويتي

إجمالي حقوق المساهمين

76.911
—

مليون دينار كويتي
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التوزيع الجغرايف
الستثمارات الشركة
يف 2015

لبنان
الهند

السعودية

صفحة — 5

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
األخوة المساهمون األفاضل،،،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يطيب لي باألصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس اإلدارة
أن أرحب بكم في اجتماع جمعيتكم العمومية السابع وأن أضع بين
أيديكم التقرير السنوي الذي يغطي أعمال الشركة في سنتها المنتهية
 31ديسمبر  2015والذي بفضل من الله سبحانه وتعالي تضيف به
شركتكم سنة متميزة إلى سجل أعمالها وأنشطتها ،وكذلك تقرير
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ومن ثم أخلص الستعراض اإلنجازات
الرئيسية التي حققتها الشركة ،فضال عن التطورات االقتصادية
محلياً وإقليمياً وعالمياً ،وكذلك البيانات المالية المجمعة لشركة
حياة لالستثمار وشركاته التابعة ،وتقرير مراقب الحسابات.
إن ما شهده عام  2015من تحديات جعلته صعبا بكل المقاييس سواء
من حيث التراجع الحاد في أسعار النفط  ،إضافة إلى ترقب كيفية
تعامل الصين مع تباطؤ اقتصادها فضالً عن تفاعل األسواق مع مؤشر
نهاية سياسة البنك االحتياطي الفيدرالي لتثبيت سعر الفائدة عند
المستوى الصفري ،جميع هذه المؤشرات جعلت جميع المختصين في
موقف صعب لتحديد مواقفهم في ظل بيئة سريعة وشديدة التغير.
وفي ظل حالة عدم التيقن التي تجتاح األسواق ،يبدى المستثمرون
رغبتهم في دخول األسواق المتقدمة متجنبين األسواق الناشئة
البينة مخاطرها .ورغم ذلك لم تكن األسواق المتقدمة (مؤشر MSCI
العالمي لألسواق المتقدمة) أفضل حال بكثير؛ حيث سجلت عوائد
بلغت  -2.7%مقارنة بـنسبة  -17%التي سجلتها األسواق الناشئة لهذا
العام (مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة) .وقد أقفل كل من مؤشر MSCI
العالمي ومؤشر  MSCIلألسواق الناشئة العام عند المنطقة الحمراء.
وعلى صعيد شركة حياة ،وفي ظل هذه البيئة االستثمارية الصعبة ،فإنه
يسعدنا ما حققناه من تقدم مطرد نحو اإلنجاز الناجح في مشاريعنا
العقارية في المملكة العربية والسعودية .فمع اكتمال مرحلة اإلنشاءات
لكال مشروعي الشركة في المملكة العربية السعودية  ،تحول اهتمامنا
نحو أنشطة التشغيل والتسويق والمبيعات في هذه المشاريع .وجدير
بالذكر أن نسبة اإلشغال في مجمع النخلة السكني في مدينة الرياض
بلغ  % 40بنهاية العام ،ونحن نتوقع أن يكتمل إشغال المجمع مع نهاية
عام  .2016ومن ناحية أخرى ،فإن تأخر إجراءات فرز صكوك الوحدات
السكنية لكل فيال في مشروع فلل حياة في مدينة جده قد أعاق نشاط
المبيعات  ،إال أننا نتوقع االنتهاء من إجراءات الفرز بنهاية النصف األول
من عام  2016ونتفاءل بأن تبلغ المبيعات ذروتها بعد ذلك .أما عقارات
الشركة في لبنان ،فهي اآلن معروضة للبيع إال أن الوضع االقتصادي
السائد والبيئة السياسية هناك غير مشجعة .وبالرغم من ذلك ،فقد
وردتنا عدد من العروض الجادة من عدد من المستثمرين لمشروع الشركة
في مدينة األشرفية وتقوم الشركة حاليا بدراسة أحدها بصورة جدية .
وخالل العام ،حققت الشركة ايرادات بلغت  3.6مليون دينار
كويتي على محفظتها االستثمارية المجمعة؛ حيث إن معظم هذه
األرباح نتجت عن إعادة تقييم لمشروع النخلة السكني في مدينة
الرياض والذي تقدر قيمته بنهاية السنة بـ  2.681مليار ريال سعودي.
فيما بلغ صافي أرباح الشركة  1.748مليون دينار كويتي .
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يعتبر عام  2015بمثابة نهاية مرحلة التطوير وبداية مرحلة جديدة
ألغلب مشاريعنا العقارية  ،حيث سيتحول تركيزنا خالل الفترة المقبلة
نحو المبيعات والتسويق .وال شك أن المرحلة المقبلة سوف تساعدنا
على جنى ثمار ما بذلناه من جهود على مدار السنوات الماضية.
وباستشراف المستقبل ،فللشركة هدفين رئيسيين خالل السنة القادمة،
يتمثل الهدف األول تحقيق نسبة إشغال كاملة في هذه مشارية الشركة
ومن ثم التخارج الناجح من هذه المشاريع .أما الهدف الثاني فهو تنويع
محفظة استثمارات الشركة جغرافياً وعلى فئات مختلفة من األصول
بعيداً عن التركز الكبير في االستثمارات العقارية وذلك من خالل إعادة
استغالل التدفقات النقدية الناتجة عن التخارجات المستقبلية.
ومن جهته يواصل فريق االستثمار بالشركة البحث عن الصفقات
والفرص المميزة مسترشداً بنهج الشركة «عوائد مدرسة المخاطر»
بما يؤثر بشكل إيجابي ويضيف قيمة إلى حقوق المساهمين.
وفي الختام ،ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل لفريق العمل
على جهودهم وتفانيهم الذي كان له بالغ األثر على تحقيق ما بلغت
له الشركة  ،وإنني على يقين بأن شركة حياة لالستثمار ستحقق
خالل العام  2016المزيد من اإلنجازات الطموحة التي من شأنها
أن تعزز من مكانة الشركة وربحيتها وتعظيم حقوق مساهميها.

د .نبيل أحمد المناعي
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

مجلس
اإلدارة
د .نبيل أحمد المناعي

رئيس مجلس اإلدارة و الرئيس التنفيذي

السيد يعقوب يوسف المزيني

نائب رئيس مجلس اإلدارة و الرئيس التنفيذي

السيد أحمد خالد الخضر
عضو مجلس اإلدارة

السيد عبدالله عبدالحميد المرزوق
عضو مجلس اإلدارة

السيد عدنان عبدالله العليان

—

عضو مجلس اإلدارة

اإلدارة
التنفيذية
د .نبيل أحمد المناعي

رئيس مجلس اإلدارة و الرئيس التنفيذي

السيد يعقوب يوسف المزيني

نائب رئيس مجلس اإلدارة و الرئيس التنفيذي

السيد أفتاب علم

—

مدير إدارة االستثمار

املدقق
الخارجي
كي بي أم جي صافي المطوع
و شركاه

—

هيئة
الرقابة
الشرعية
أ .د .عبدالعزيز القصار
رئيس

د .عيسى زكي
عضو

د .علي الراشد

—
عضو

صفحة — 7

تقرير إدارة
الشركة
شهدت األسواق املالية خالل عام  2015عاما تحديات كبرية ما أدى إىل تباين واضح يتمثل يف عزوف املستثمرين عن
األسواق الناشئة وميولهم نحو األسواق املتقدمة .وقد ألقى انخفاض أسعار الطاقة واملعادن األساسية بظالله عىل
الدول املنتجة النفط واملعادن.
وخالل هذا العام هبط سعر النفط إىل أدىن مستوياته منذ  11عاماً ليصل إىل أقل من  37دوالر أمرييك للربميل
يف ظل زيادة اإلمدادات الدولية والرتاجع الكبري عىل الطلب من جانب املستهلكني الرئيسيني وخاصة الصني .ومن
املتوقع استمرار تراجع أسعار النفط عىل مدار الفرتة القادمة مع دخول كميات إضافية من النفط اإليراين إىل
األسواق يف النصف األول من عام  .2016ويتوقع صندوق النقد الدويل الزيادة التدريجية يف أسعار النفط لتبلغ 63
دوالر أمرييك للربميل بنهاية هذا العقد إال أنه توجد شكوك تحيط بهذا التوقع.
أقفل هذا العام يف املنطقة الحمراء ملؤشر  MSCIلألسواق العاملية (لألسواق املتقدمة) ومؤشر  MSCIلألسواق
الناشئة  ،حيث حقق مؤشر  MSCIلألسواق املتقدمة نتائج أفضل ،وسجل عائد بمعدل  -2.7%يف السنة مقارنة
بـ  -17٪مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة .وبفضل اإلجراءات التحفيزية التي اتخذها البنك املركزي الياباين ،فقد
احتل سوق األسهم اليابانية الصدارة من حيث مستوى األداء خالل العام محققاً عائداً  9٪ +متفوقاً عىل األسواق
الرئيسية األخرى .يف حني كان أسوأ أداء من نصيب الربازيل حيث انخفض سوق األسهم بأكرث من  40٪خالل هذا
العام ،بسبب االنخفاض الحاد يف أسعار السلع األساسية ،فضال عن أكرب فضيحة فساد تحدث يف تاريخ البالد.
ورغم املخاوف التي تلوح يف األفق إال أنه يوجد ما يدعو إىل التفاؤل واألمل؛ حيث يمثل تحول الصني من التصنيع
والتصدير إىل اقتصاد قائم عىل االستهالك محوراً هاماً لألسواق الناشئة وأسعار السلع .وعىل صعيد أكرث إيجابية،
من املتوقع أن تقوم اقتصاديات الواليات املتحدة وأوروبا بمواصلة ما حققته خالل عام  2015بوترية ثابتة .ولعل أكرث
الجوانب إيجابية خالل السنة القادمة هو انخفاض تقييم األسواق أو تقييمها بشكل معقول إضافة إىل انخفاض
توقعات املستثمرين .وهذه املعطيات بمثابة بوادر مبشرة لفرتات تتميز بعوائد قوية لألسهم.
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البيئة االقتصادية المحلية خالل العام 2015
الكويت

الوضع االقتصادي الكلي

رغم ما يواجه منتجي النفط بوجه عام من تحديات ،تعتبر الكويت في وضع أفضل من أغلب دول المنطقة مع ظروف الواقع الجديد الذي فرضه انخفاض
أســعار النفــط  ،هــذا وقــد تأثــر الوضــع المالــي فــي الكويــت نتيجــة االنخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط  ،حيــث تراجــع الناتــج اإلجمالــي المحلــي مــن فائــض يبلــغ
 11.7٪خــال العــام  2014إلــى عجــز بمقــدار  4.4٪خــال العــام  . 2015وفــي شــهر أكتوبــر ،أعــاد صنــدوق النقــد الدولــي النظــر فــي توقعــات النمــو لتعكــس هبوطــاً
طفيفــاً قــدره  1.2٪فــي العــام  ،2015إال أنــه توقــع انتعــاش النمــو ليبلــغ  2.5٪بحلــول العــام القــادم.
ومــن جهتهــا أبــدت الحكومــة يقظــة وحــذراً نحــو هــذه التغييــرات .ففــي النصــف الثانــي مــن عــام  ،2015شــرعت الحكومــة فــي الحديــث عــن اإلجــراءات الواجــب
اتخاذهــا لترشــيد االســتهالك وتعزيــز الدخــل مــن المصــادر غيــر النفطيــة  ،مــع محاولــة الحــد مــن التوســع فــي سياســة الدعومــات .ومــع ذلــك لــم يتخــذ أي قــرار فــي
هــذا الشــأن خــال عــام  .2015وتشــير أغلــب التوقعــات إلــى أن بدايــة التطبيــق فــي تلــك اإلجــراءات ســتكون خــال عــام  ، 2016إضافــة إلــى ذلــك  ،فــإن التصريحــات
الحكوميــة كلهــا تصــب فــي أن ترشــيد االنفــاق لــن يكــون مــن خــال نافــذة االتفــاق الرأســمالي حفاظــا علــى النمــو االقتصــادي  .ومــن المرجــح أن يؤثــر تطبيــق تلــك
اإلجــراءات علــى الدخــل المتــاح لألســر والطلــب المحلــي .ويمكــن الحــد مــن تداعيــات تلــك اإلجــراءات إذا تحســنت بيئــة األعمــال ولعــب القطــاع الخــاص دوراً أكبــر
مــع السياســات الحكوميــة المواتيــة فــي مجــال األعمــال .فــي هــذه األجــواء  ،مــن المتوقــع أن يتعــرض فائــض الحســاب الجــاري للضغــط وهــو مــا يؤكــده توقــع
صنــدوق النقــد الدولــي مــن حيــث تقلــص فائــض الحســاب الجــاري الكويتــي (كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي) إلــى  10.2٪و  8.9٪فــي عــام  2015و
 2016علــى التواليمقارنــة بنحــو  31.2٪مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام  - 2014قبــل أن يتعافــي إلــى حوالــي  11.3٪فــي عــام .2017
وقــد أتاحــت االحتياطيــات الماليــة القويــة الفرصــة نســبيا أمــام الحكومــة لزيــادة االســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة ،ومــن المتوقــع أن يكــون هــذا هــو العامــل
الرئيســي لدعــم النمــو غيــر النفطــي فــي عــام  2016ومــا يليــه .ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي تضاعــف نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي مقابــل االقتصــاد
الكلــي علــى المــدى المتوســط  ،حيــث بــدأت االســتثمارات مؤخــراً فــي التدفــق؛ وكمثــال علــى ذلــك فقــد تــم ترســية مشــاريع بقيمــة ال تقــل عــن  30مليــار دوالر
أمريكــي منــذ بدايــة الســنة وحتــى شــهر أكتوبــر عــام  2015وفقــا لمجلــة ميــد ،مقارنــة بمبلــغ  24مليــار دوالر أمريكــي خــال عــام  2014بكاملــه.

سوق الكويت لألوراق المالية

شــهد عــام  2015تراجعــاً فــي المؤشــر الوزنــي بواقــع  ، 13٪وهــو معــدل أقــل بقليــل مــن معظــم أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى .كمــا انخفضــت
جميــع المؤشــرات القطاعيــة خــال العــام ،باســتثناء مؤشــر التأميــن .وحقــق مؤشــر قطــاع النفــط والغــاز أكبــر تراجــع ســنوي نتيجــة التخــوف المهميــن علــى وضــع
القطــاع النفطــي العالمــي .وقــد بلغــت القيمــة الســوقية لســوق الكويــت لــأوراق الماليــة نهايــة عــام  24.55 2015مليــار دينــار كويتــي (أي مــا يعــادل  80.89مليــار
دوالر أمريكــي) ،بواقــع  10.07%أقــل مــن قيمتهــا الســوقية فــي نهايــة عــام .2014
وكانــت قيــم وكميــات التــداول قــد هبطــت إلــى أدنــى مســتوياتها تاريخيــا علــى خلفيــة الشــعور الســلبي الســائد بيــن المســتثمرين  ،حيــث انخفضــت كميــات األســهم
المتداولة بنسبة  22٪لتصبح  41.5مليار سهم ،فيما انخفضت قيمة التداول بنسبة  35٪لتصبح  3.96مليار دينار كويتي  -وهو أدنى مستوى منذ األزمة المالية.

مجلس التعاون الخليجي
جــاء عــام  2015ليســلط الضــوء علــى الحاجــة إلــى تنويــع مصــادر الدخــل فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ حيــث تعرضــت الحكومــات الخليجيــة لضغــوط
خفــض الدعــم وإصــدار ســندات ديــن لتغطيــة العجــز فــي اإلنفــاق نظــراً الســتمرار تراجــع أســعار النفــط بنســبة .35٪
هــذا ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن تشــهد دول مجلــس التعــاون تباطــؤ فــي معــدالت نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي لتصبــح  2.75%فــي عــام  2016مقارنــة بـ
 % 3.25خــال عــام  .2015وعلــى هــذا األســاس ،مــن المتوقــع أن تقــوم الحكومــات الخليجيــة بإجــراء إصالحــات اقتصاديــة تعمــل علــى ترشــيد اإلنفــاق ،وتنويــع
مصادر الدخل  .إضافة إلى ذلك فإن حكومات دول مجلس التعاون تبحث جديا البدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة لغرض زيادة المدخالت غير النفطية
 .وقــد كانــت الســعودية وســلطنة عمــان والبحريــن قــد أصدرتــا ســندات ديــن لتغطيــة العجــز المالــي بنســبة  % 22مــن إجمالــي احتياجــات تمويــل العجــز بــدول
مجلــس التعــاون الخليجــي هــذا العــام حســب المتوقــع.
اختتمــت أســواق أســهم دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــام  2015فــي المنطقــة الحمــراء؛ تأتــي الســعودية فــي المرتبــة األولــى انخفاضــا مســجلة أعلــى نســبة
تراجــع بلغــت  17.1٪تليهــا دبــي بنســبة بلغــت  ، .16.5٪كمــا شــهدت أســواق األســهم الخليجيــة خــال العــام تقلبــات كبيــرة ،حيــث اســتهلت العــام بــأداء إيجابــي
أعقبــه انخفــاض حــاد خــال النصــف الثانــي  .وكان مؤشــر ســوق األســهم الســعودي (تــداول) قــد بلغــت الــذروة محقــق مســتوى  9,834قبــل أن يهبــط لمــا يقــرب
مــن  30٪مــن هــذا المســتوى بحلــول نهايــة العــام.

صفحة — 9

تقرير إدارة
الشركة
وقــد كانــت القيمــة المجمعــة لجميــع أســواق دول مجلــس التعــاون قــد انخفضــت بنســبة  11.4٪علــى أســاس ســنوي لتبلــغ  856.3مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام
 2015بعــد أن كانــت  954.2مليــار دوالر أمريكــي خــال عــام  . 2014كمــا هبطــت كميــة وقيــم األســهم المتداولــة علــى أســاس ســنوي بنســبة  33.5٪و  31.5٪علــى
التوالــي علــى ضــوء تراجــع حركــة التــداول لجميــع األعضــاء نتيجــة لضعــف ثقــة المســتثمرين.

األسواق العالمية
اتســم عــام  2015بــأداء متواضــع علــى صعيــد االقتصــاد العالمــي؛ حيــث خفــض صنــدوق النقــد الدولــي توقعــات نمــو االقتصــاد العالمــي الــى  3.1٪لعــام ،2015
بانخفــاض قــدره  0.2%عــن تحديــث شــهر يوليــو .ووفقــاً للصنــدوق مــن المتوقــع أن يســتعيد نمــو االقتصــادات المتقدمــة نشــاطه خــال عــام  ، 2016إال أن نمــو
اقتصــادات األســواق الناشــئة والناميــة ســوف يتباطــأ العــام الــذي يليــه؛ حيــث أســهم تباطــؤ النمــو فــي الصيــن واالنخفــاض الحــاد فــي اإلنتــاج فــي كل مــن روســيا
والبرازيل بشكل ملحوظ في ضعف نمو األسواق الناشئة .كما أبقى الصندوق على توقعاته للنمو عند  6.8٪لعام  2015و  6.3٪لعام  2016فيما يتعلق بالصين.

األسواق المتقدمة
الواليات المتحدة

واصــل االقتصــاد األمريكــي عامــاً جديــداً مــن التعافــي ،باســتثناء الربــع األول مــن العــام الــذي شــهد انكماشــاً مفاجــأً فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي .وقــد ســجلت
جميــع المؤشــرات االقتصاديــة تقريبــاً تحســنا خــال العــام؛ حيــث نمــا االقتصــاد األمريكــي بنحــو  2.2٪خــال األربــاع الثالثــة األولــى مــن عــام  .2015وفــي شــهر
ديســمبر – فــي ظــل نســبة بطالــة تبلــغ  5٪إضافــة إلــى تضخــم يصــل إلــى نســبة ( 1.3٪أقــل مــن المســتهدف  – )2٪قــام االحتياطــي الفيدرالــي أخيــرا برفــع أســعار
الفائــدة بمقــدار  25نقطــة أســاس.
وقــد تميــز اإلنفــاق االســتهالكي واألعمــال بالقــوة بدايــة مــن الربــع الثالــث مــن العــام ،كمــا شــهد ســوق العمــل األمريكــي تحســنا كبيــرا عمــا اســتهل بــه بدايــة العــام.
وانخفض معدل البطالة بنسبة  1.7%في عام  2015ليصل إلى  5٪في نوفمبر ،لكن التضخم ال يزال أقل من مستوى االحتياطي الفيدرالي المستهدف .2٪
كمــا انخفــض نشــاط قطــاع اإلســكان عــن المتوقــع خــال عــام  ،2015إال أنــه فــي ضــوء نــدرة المخــزون وظهــور عالمــات علــى ارتفــاع أســعار المســاكن ،فقــد باتــت
الظــروف مهيــأة للنهــوض والتعافــي خــال العــام القــادم.
هــذا ومــن المتوقــع أن يكــون أداء اقتصــاد الواليــات المتحــدة احــد العالمــات البــارزة خــال الســنة القادمــة  ،يــرى البعــض أن مبطــأت النمــو قــد تكــون بســبب
خطــوة زيــادة أســعار الفائــدة والتــي كانــت بأســرع مــن المتوقــع ،إضافــة إلــى ضعــف الصــادرات ؛ حيــث إن الصــادرات قــد تتعــرض للضغــط بســبب ضعــف الطلــب
مــن المســتهلكين وارتفــاع ســعر الــدوالر.

أوروبا

بعد الدعوة إلى انتخابات يونانيــة مبكرة طال أمد المخاوف من الديون اليونانية وذلك قبل انحسارها في سبتمبر؛ حيث عززت نتائج االنتخابات من موقف
رئيس الوزراء اليوناني لمباشرة الخطة التقشفية مقابل الحصول على مساعدات مالية.
وقــد عمــت حالــة مــن القلــق السياســي أجــواء جنــوب أوروبــا ،فبــدأت البرتغــال تلتهــا أســبانيا بإجــراء انتخابــات عامــة غيــر حاســمة .فــي حيــن ظهــر حــزب الشــعب
الحاكــم فــي أســبانيا بقيــادة ماريانــو راخــوي فــي المشــهد مــرة أخــرى كأكبــر حــزب إال أنــه مُ نــى بخســارة كبيــرة فــي عــدد المقاعــد ،ممــا يزيــد مــن احتماليــة إجــراء
انتخابــات ثانيــة .كمــا تصــدرت الهجمــات اإلرهابيــة التــي حدثــت فــي باريــس أواخــر العــام الماضــي باإلضافــة إلــى أزمــة الالجئيــن عناويــن الصحــف.
ورغــم بــطء انتعــاش منطقــة اليــورو ،فيبــدو أنــه أصبــح مســتنداً علــى قاعــدة عريضــة ذات اكتفــاء ذاتــي فــي عــام  .2016وقــد بــدأ االنتعــاش مدفوعــاً بإنفــاق
المســتهلكين مبدئيــاً ،ومــن المتوقــع زيــادة دعــم اإلنفــاق الرأســمالي (مــن كل مــن الحكومــات والشــركات الخاصــة) .كمــا أن نمــو الصــادرات واالنتعــاش فــي
الطلــب المحلــي إنمــا يعنــي أن القيــود المفروضــة علــى القــدرات قــد بــدأت فــي الظهــور فــي عــدد مــن القطاعــات .باإلضافــة إلــى أن تحســين فــرص الحصــول علــى
االئتمــان  ،جنبــاً إلــى جنــب مــع انخفــاض أســعار الفائــدة فــي المســتقبل المنظــور  ،قــد يــؤدي إلــي زيــادة الطلــب علــى القــروض.

اليابــان

شــهد عــام  2015انحرافــاً فــي النمــو االقتصــادي اليابانــي نظــراً للتباطــؤ الحــاد علــى الطلــب مــن جانــب الصيــن ودول آســيوية أخــرى ،إضافــة إلــى تراجــع االســتهالك
المحلــي .وكان لتراجــع االســتثمار وتدهــور المخــزون بالــغ األثــر فــي تقلــص النشــاط االقتصــادي خــال الربــع الثالــث مــن العــام  ،مــا دفــع االقتصــاد اليابانــي نحــو
الركــود للمــرة الثانيــة فــي الســنة والنصــف الماضيــة.
تعتــزم اليابــان زيــادة ضريبــة االســتهالك مــرة أخــرى فــي أبريــل  ،2017لتصبــح  10%بــدالً مــن  .8%ومــن المتوقــع أن يزيــد اإلنفــاق االســتهالكي زيــادة قويــة خــال
النصــف الثانــي مــن العــام القــادم حيــث سيســود اتجــاه الشــراء قبــل تطبيــق زيــادة معــدل الضريبــة.
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وقــد يتحســن االقتصــاد الكلــي إلــى حــد مــا نظــرا النخفــاض معــدالت البطالــة ،وارتفــاع األجــور ،وضعــف اليــن اليابانــي وانخفــاض أســعار النفــط .وتتوقــع منظمــة
التعــاون والتنميــة أن يزيــد معــدل نمــو المدخــات مــن حوالــي  0.5%فــي عــام  2015إلــى  1٪فــي عــام  ،2016حيــث ســيزيد رفــع األجــور الحقيقــة اإلنفــاق
االســتهالكي .إال أنــه ثمــة معــوق يلــوح فــي األفــق نظــراً لضعــف الطلــب مــن جانــب الشــركاء التجارييــن (وخاصــة الصيــن) ،إضافــة إلــى اآلثــار طويلــة المــدى لزيــادة
ضريبــة االســتهالك فــي عــام  2017ومــا بعــده.

األسواق الناشئة
الصي ــن

ال تــزال الصيــن تمثــل مصــدر لعــدم االســتقرار االقتصــادي العالمــي؛ حيــث أدت السياســة التــي تبنتهــا الحكومــة الصينيــة بشــأن التحــول مــن اقتصــاد تصنيعــي
وتصديــري بصــورة كبيــرة إلــى اقتصــاد خدمــي واســتهالكي إلــى تباطــؤ فــي معــدالت النمــو .ورغــم هــذا التباطــؤ  ،فإنــه مــن المتوقــع أن يتحســن النمــو االقتصــادي
الصينــي ليبلــغ  6.8٪فــي عــام  ،2015ثــم يعــاود التباطــؤ إلــى  6.5٪فــي عــام  2016ثــم  6.1٪فــي عــام  2017علــى التوالــي.
وقــد شــهدت أســواق األســهم الصينيــة تراجعــاً كبيــراً نظــراً لمخــاوف الركــود فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن الســنة .كمــا خفضــت الســلطات النقديــة فــي أغســطس
قيمة العملة مما أثار مخاوف زيادة التباطؤ عما هو متوقع .وقد استجاب البنك المركزي لهذه الخطوات بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الخامسة منذ شهر
نوفمبر الماضي إضافة إلى تخفيض نسبة االحتياطي .كما انخفضت أرباح الشركات الصناعية بنسبة  8.8٪في شهر أغسطس من العام الماضي ،وهبطت
أســعار أســهم منتجــي المــواد الخــام وشــركات الطاقــة بشــكل كبيــر ممــا ضاعــف مــن مخــاوف تــردي األوضــاع االقتصاديــة.
وترجــح البيانــات االقتصاديــة أن االســتقرار البطــيء فــي االقتصــاد جــاء علــى خلفيــة إجــراءات التحفيــز الضخمــة التــي اتخذتهــا الســلطات الصينيــة عقــب انهيــار
ســوق األســهم فــي فتــرة الصيــف .ومــع ذلــك ،فمــن المتوقــع أن يســتمر تباطــؤ نمــو خــال عــام  .2016ورغــم مــا يوحــي بــه هــذا الوضــع مــن إعــادة التــوازن التدريجــي
لالقتصــاد نحــو مســار نمــو أكثــر اســتدامة ،إال أن التقلبــات المحليــة والخارجيــة المســتمرة ســوف تكــون أداة ضغــط علــى االقتصــاد نحــو الهبــوط.

الهن ــد

حققــت الســوق األســهم الهنديــة أداءً يتميــز عــن منافســيها فــي األســواق الناشــئة بشــكل عــام .ومــع ذلــك ،ال زالــت القوانيــن المتعلقــة باإلصالحــات االقتصاديــة
األساسية تحت قبة البرلمان ،حيث تم تعطيل  -التشريع الخاص بضريبة السلع والخدمات الذي طال انتظاره الذي تم وضعه لتسهيل النظام الضريبي الهندي
المعقــد ومــن أجــل تعزيــز بيئــة األعمــال التجاريــة – مــن قبــل المعارضــة ،نظــرا ألن الحكومــة ال تملــك األغلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ ممــا أعــاق أجندتهــا اإلصالحيــة.
ومــن المتوقــع أن تحقــق الهنــد أفضــل أداء أســهم علــى مســتوى المنطقــة خــال عــام  2016بفضــل الطلــب المحلــي؛ حيــث تبلــغ توقعــات نمــو الناتــج المحلــي
اإلجمالي للسنة المالية  2016نسبة  .7.4٪ومن جهة أخرى تتمثل مخاطر السلبية في الهند في بطء تنفيذ اإلصالحات عن المتوقع .ومن المرجح أن يبقى
التضخــم فــي نطــاق الســيطرة بســبب انخفــاض أســعار النفــط والســلع الزراعيــة .ومــن المتوقــع أن تبقــى السياســة النقديــة متوائمــة علــى مــدار العــام.

جنوب شرق أسيا

انعكست تحديات االقتصاد الصيني بشكل كبير على األسواق األخرى في آسيا .ففي الربع الثالث من العام تراجع سوق األسهم في اندونيسيا بواقع 25٪
 ،مــع تراجــع النمــو إلــى أبطــأ وتيــرة لــه علــى مــدى ســت ســنوات ،كمــا هبطــت عملتهــا إلــى أدنــى مســتوى لهــا منــذ عــام  .1998كذلــك فقــد هبطــت األســهم الماليزيــة
وســط فضيحــة سياســية كبيــرة مــع هبــوط العملــة ،األمــر الــذي أضعفهــا إلــى مســتواها قبــل  17ســنة .كذلــك فقــد انخفضــت األســهم فــي كل مــن تايــوان وكوريــا
الجنوبيــة إلــى عوائــد ســلبية مركبــة .
ومــن المتوقــع أن تســتمر المنطقــة فــي النمــو -ولكــن بوتيــرة أبطــأ فــي عــام  .2016أمــا العقبــات الرئيســية للنمــو فســتكون التباطــؤ فــي االقتصــاد الصينــي ،وتباطــأ
الصــادرات إضافــة إلــى االرتفــاع المحتمــل فــي تكاليــف االقتــراض .وعلــى الرغــم مــن أن بعــض البنــوك المركزيــة فــي المنطقــة ال تــزال لديهــا مجــال للمزيــد مــن
سياســات التيســير الكمــي ،فــإن سياســة التشــديد المتوقعــة فــي الواليــات المتحــدة مــن المرجــح أن تــؤدى إلــى ارتفــاع تكاليــف االقتــراض فــي كل مــن المــدى
المتوســط والبعيــد.

أسواق الســلع
يعتبر أداء أسواق السلع هو األسوأ خالل عام  ، 2015وتتمثل األسباب الرئيسية في صعود الدوالر وضعف االقتصاد الصيني .في حين أن سياسة المحافظة
على الحصص الســوقية لكل عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" دفعت أســعار النفط إلى التراجع بمســتويات تفوق التوقعات خالل الســنة ،كما
أن أحوال الطقس لعبت أيضا دورا هاما بشكل غير عادي ،مساهما في تراجع الطلب على النفط والغاز في الواليات المتحدة وأوروبا .وقد ارتفع إنتاج األوبك
خالل العام ،وكان في مقدمة الدول التي شهدت إرتفاعا في اإلنتاج كال من السعودية والعراق .ومع ذلك ،وباستشراف المستقبل ،من المرجح أن تتسبب
أسعار النفط المنخفضة للمنتجين ذوي تكلفة االنتاج المرتفعه -كمنتجي النفط الصخري في الواليات المتحدة األمريكية -إلى تقليل انتاجهم .
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تقرير إدارة
الشركة
كمــا أن التوقعــات بشــأن المعــادن األساســية أكثــر غموضــا؛ حيــث يمكــن أن يتأثــر الذهــب مــن تصاعــد مخــاوف التوتــرات السياســية أو االقتصــاد الكلــي ،كمــا أن
أســعار الذهــب قــد تتلقــى دعمــاً علــى المــدى المتوســط مــع تصاعــد أرقــام التضخــم فــي الواليــات المتحــدة .والشــك أن الضغــط المتزاي ــد علــى مؤشــرات األســهم
الرئيســية وعلــى األســواق ذات العائــد المرتفــع أو التفاقــم التدريجــي فــي األزمــة الماليــة الصينيــة ســوف يكــون فــي مصلحــة الذهــب .وفيمــا يتعلــق بالمعــادن
األخــرى ،تعتمــد التوقعــات علــى مــا إذا كان الطلــب الصينــي قــد وصــل إلــى أدنــى مســتوياته أو تراجــع اإلمــدادات علــى نحــو يكفــي للســحب مــن المخــزون .وفــي
الوقــت الحالــي ،ال يوجــد إجمــاع حــول هــذه القضايــا وفــي ظــل إمكانيــة حــدوث مزيــد مــن انخفــاض األســعار خــال الســنة القادمــة.

سوق العقارات العالمية
رغم ما تخفيه تحركات العملة ،واصل النشاط االستثماري العقاري ارتفاعه خالل عام 2015؛ حيث بلغ حجم الصفقات العالمية  497مليار دوالر أمريكي
خــال األربــاع الثالثــة األولــى مــن عــام  ،2015بزيــادة قدرهــا  3٪مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام  ، 2014ولكنهــا أعلــى بنســبة  13٪عنــد قياســها مــع العمــات
المحليــة بحســب جونــز النــج الســال.
تعكس أوضاع أســواق العقارات العالمية الحالية بشــكل عام صحة االقتصادات اإلقليمية في المنطقة؛ حيث شــهد ســوق العقارات األوروبي إقباالً متزايدا
مــن جانــب المســتثمرين فــي شــريحة أصــول الفنــادق المتميــزة ،كمــا شــهد القطــاع الســكني األوروبــي إقبــاالً ملحوظــاً؛ حيــث ســجلت ألمانيــا عامــاً قياســياً مــن
حيــث حجــم الصفقــات واســتفادت فرنســا مــن العائــدات الرئيســية حيــث وصلــت العوائــد إلــى أدنــى مســتوياتها ،كمــا ارتفعــت اإليجــارات المكتبيــة فــي أكثــر مــن
نصــف القــارة األوربيــة .ومــن جانــب آخــر ،ورغــم أن العــرض مدعومــاً بنــدرة المنتجــات الجديــدة خــال العقــد الماضــي فــي الواليــات المتحــدة ،فــإن التطــورات
الجديــدة تجــاري النمــو االقتصــادي الحالــي .غيــر أن هنــاك مشــاريع كبــرى جديــدة يجــرى تنفيذهــا فــي المجمعــات التكنولوجيــة الكبــرى األمريكيــة وفــي مدينــة
نيويورك .وخالل عام  ،2015تميز معدل نمو اإليجارات األمريكية بالقوة مع النمو المرتقب في جميع المدن الرئيسية في الواليات المتحدة .أما في آسيا،
فقــد كان المشــهد مشــابها ألســواق مثــل اســتراليا وطوكيــو مــع الضغــط الكبيــر علــى عائــدات الســوق المكتبيــة علــى مــدى األشــهر الـ  12الماضيــة .باإلضافــة لذلــك
فــإن نشــاط المبيعــات العقاريــة فــي الصيــن تشــهد تحســن علــى خلفيــة وجــود موقــف سياســي أكثــر موائمــة ،إضافــة إلــى انخافــض أســعار الفائــدة .وفــي دبــي،
يواصــل حجــم المبيعــات فــي التراجــع رغــم أن االنخفــاض فــي األســعار كان طفيفــاً.

آفاق 2016
يبــدو أن ميــل المســتثمرين نحــو األســواق المتقدمــة ســيكون ســمة عــام  ،2016ومــع ذلــك ،قــد تمثــل بعــض األســواق الناشــئة القويــة فــرص اســتثمارية جيــدة.
ومــن المرجــح أن يكــون إلجــراءات التحفيــز التــي اتخذتهــا البنــوك المركزيــة أثــراً إيجابيــاً علــى األســهم األوروبيــة واليابانيــة؛ فــي حيــن أن قيمــة األســهم األوروبيــة
فــي بعــض البلــدان تبــدو معقولــة .ومــن جهــة أخــرى تتفــوق األســهم األمريكيــة علــى األســهم األخــرى مــن حيــث التقييــم لكنهــا قــد تتأثــر بشــكل ســلبي مــن النهــج
الفيدرالــي المتشــدد .وتحتــل الهنــد الصــدارة مــن بيــن أســهم األســواق الناشــئة مــن حيــث األســس االقتصاديــة فــي حيــن أن أســواق أخــرى مثــل الصيــن (هونــج
كونــج) وكوريــا وســنغافورة قــد تســتفيد مــن اإلجــراءات التحفيزيــة التــي اتخذتهــا البنــوك المركزيــة.

—
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شركة حيـاة لالستثمار في عام 2015
حققــت الشــركة تقدمــا ملحوظــاً فــي إنجــاز مشــاريعها العقاريــة بنجــاح فــي كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ولبنــان رغــم مــا واجهتــه مــن تحديــات خــال
العــام .ويعتبــر عــام  2015بمثابــة المرحلــة النهائيــة لتطويــر معظــم المشــاريع ،وبدايــة مرحلــة جديــدة تركــز علــى المبيعــات والتأجيــر .ولعــل المرحلــة المقبلــة
تســاعدنا علــى جنــي ثمــار مــا بــذل مــن جهــود علــى مــدار الســنوات الســابقة.
هــذا وقــد بلغــت القيمــة الدفتريــة لمحفظتنــا االســتثمارية  92.47مليــون دينــار كويتــي فــي  31ديســمبر  ،2015وقــد شــكلت األصــول العقاريــة مــا يقــارب  99٪مــن
المحفظــة االســتثمارية ؛ فــي حيــن مثــل النقــد واألســهم المدرجــة باقــي مكونــات المحفظــة.

مشاريع عقارية

أسهم مدرجة

النقد واألرصدة لدى البنوك

أدوات استثمارية
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األسهم المدرجة
واصلت استثماراتنا في عام  2015تركزها نحو المشاريع العقارية .ونتوقع خالل السنة المقبلة أن تدر المشاريع العقارية تدفقات نقدية من خالل اإليجارات
المتوقعة أو المبيعاتمما سيساعدنا في توظيف هذه التدفقات النقدية في تطوير محفظة متوازنة ومتنوعة مع مزيج مناسب من فئات األصول المختلفة.
KWD Million

التطوير العقاري :الوضع الراهن لالستثمارات القائمة

تم خالل العام إعادة هيكلة الكيان القانوني لنشاط االستثمار العقاري للشركة في المملكة العربية السعودية .حيث تم نقل مشروع فلل حياة القائم في
حي الشاطئ في مدينة جدة لشركة تم تأسيسها حديثا خصيصا لهذا المشروع وهي شركة فلل حياة ذ.م.م وتمتلك فيها الشركة نسبة  ، 50%وهي نفس
نســبة الملكيــة فــي شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري والمالكــة لمشــروع النخلــة الســكني فــي مدينــة الريــاض  .هــذه التغيــرات الهيكليــة مــن شــأنها زيــادة كفــاءة
الشــركة فــي تنفيــذ خططهــا التشــغيله فــي أفضــل وضــع ممكــن .

شركة حياة لالستثمار العقاري

يغطــي مجمّ ــع النخلــة الســكني مســاحة تقــارب  259,796متــر مربــع  ،ويعتبــر أحــدث مجمــع ســكني راقــي فــي مدينــة الريــاض .وبشــكل عــام ،تتميــز المجمعــات
السكنية في مدينة الرياض بمستويات إشغال عالية؛ كما أن مجمع النخلـة يوفر كافة سبل الرفاهية ويقدم الخدمات الالزمة لنمط حياة فاخر وبه ميزات
عديــدة تســتهدف شــريحة مميــزة ومحــددة مــن المســتأجرين .وعلــى مــدار فتــرة قصيــرة مــن مباشــرة تشــغيله ،بنــى المجمــع أرضيــة وســمعة جيــدة ليكــون مــن
بيــن أكثــر المجمعــات الســكنية طلبــا فــي الريــاض .
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تقرير إدارة
الشركة
ويقع المشــروع على شــارع خالد بن الوليد بجوار المركز الرئيســي لشــركة ســابك وبجواره مجمعات ســكنية راقية مثل األريزونا وقرطبة .كما أنه على مقربة
مــن مشــروع البوابــة االقتصاديــة ويتميــز بقربــه مــن الجامعــات الرائــدة ومراكــز األبحــاث مثــل ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود ،وجامعــة األميــرة نــورة بنــت
عبدالرحمــن ،وجامعــة الريــاض ،ومركــز الملــك عبداللــه للدراســات البتروكيماويــة .ويتكــون مجمــع النخلــة الســكني مــن  314فيــا ذات غرفتــي نــوم ،و  302فيــا
ذات ثالث غرف نوم و  10فيلل تنفيذية ذات أربع غرف نوم ،و  192شقة من غرفتي نوم و  256شقة من غرفة واحدة (أي ما مجموعه  1074وحدة سكنية).
ولكونــه أحــدث مجمــع ســكني يطــرح فــي الســوق ،فــإن الهيــكل المعمــاري لمجمــع النخلــة والمناظــر الطبيعيــة تمثــل عامــل محــور جــذب للمســتأجرين .ولــذا،
فمــن المتوقــع تحقيــق عائــدات ايجاريــة ومســتويات إشــغال أعلــى مقارنــة مــع المجمعــات المماثلــة القائمــة حاليــاً.
وقــد حقــق مجمــع النخلــة الســكني تقدمــا مرضيــا خــال العــام؛ حيــث تــم إنجــاز أعمــال البنــاء بالكامــل ووردتنــا تقييمــات إيجابيــة للغايــة مــن المســتأجرين .وفــي
نهايــة عــام  ،2015بلــغ معــدل اإلشــغال فــي المشــروع مــا يقــرب مــن  ،40٪ونتوقــع أن يصــل معــدل اإلشــغال إلــى  100٪مــع نهايــة عــام  .2016جديــر بالذكــر أن
الشــركات العالميــة الرائــدة فــي الريــاض مثــل بوينــج وايربــاص وســتراكتون للنقــل  ،ومجموعــة فولكــس واجــن ،وسامســونج  ..إلــى آخــره مــن بيــن المســتأجرين
 ،علمــاً بــأن الشــركات العالميــة تشــترط العديــد مــن العوامــل عنــد توفيــر الســكن لمســؤوليها التنفيذييــن بمــا فــي ذلــك نمــط الحيــاة الفاخــر ،والموقــع ،والراحــة
والســامة واألمــن.
ال شــك أن أمــن المســتأجر هــو موطــن االهتمــام الرئيســي فــي هــذه المنطقــة؛ وتحقيقــاً لهــذا الغــرض ،فقــد وضــع المجمــع مســتوى عــال مــن معاييــر األمــان .يوفــر
عــدد مــن التدابيــر الوقائيــة عاليــة التقنيــة (النوافــذ  /األبــواب البالســتية المضــادة للقنابــل والتشــغيل المركــزي للبوابــة) وأنظمــة المراقبــة (كاميــرات المراقبــة-
الكشــف باألشــعة تحــت الحمــراء) باإلضافــة إلــى أفــراد األمــن مســلحين (قــوات األمــن العــام) لتوفيــر األمــن والطمأنينــة لســكان المجمــع.
وخــال العــام ،أقامــت الشــركة عالقــة مصرفيــة جديــدة ناجحــة مــع أحــد البنــوك الســعودية وذلــك بهــدف تحقيــق موافقــة أفضــل بيــن األصــول وااللتزامــات
الماليــة ممــا يســاهم فــي تحقيــق فائــض تأجيــري بعــد ســداد كافــة إلتزامــات الشــركة .

شركة فلل حياة

يقــع المشــروع فــي الجــزء الشــمالي مــن مدينــة جــدة ويشــغل مســاحة إجماليــة قدرهــا  32,209متــر مربــع .والمشــروع علــى مقربــة مــن الســاحل بجــوار مركــز
ردســي مــول التجــاري (أحــد أكبــر مراكــز التســوق فــي جــدة) ومطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي.
وقد شهدت اللمسات األخيرة الستكمال تطوير بقية فلل حيـاة الفاخرة التي لم يتم االنتهاء منها شيء من البطأ في عام  .2015وكي نتمكن ومن استكمال
االجــراءات النهائيــة لعمليــات البيــع  ،فإنــه يجــب تقســيم صــك ملكيــة لــأرض – وهــي مفــرزوة علــى صكيــن حاليــاً -بحيــث يتــم تخصيــص صكــوك ملكيــة منفصلــة
لكل فيال .ومن المتوقع أن تحصل الشركة على الموافقات النهائية من الجهات الرسمية لفرز الصكوك في منتصف عام  .2016وبمجرد استالمها ،يمكنها
مباشــرة البيــع إلــى العمــاء األفــراد ممــا ســينعكس علــى تســجيل أربــاح مــن البيــع .

التطورات في لبنان

تــم اســتكمال أنشــطة إنشــاء مبانــي الشــقق الســكنية فــي قضــاء بعبــدا فــي وقــت ســابق ،علــى أســاس البيــع غيــر المشــطب داخــل الشــقق .وبدارســة أكثــر لرغبــات
المشــترين ،فقــد إرتأينــا أن يتــم تشــطيب الوحــدات الســكنية قبــل عرضهــا للبيــع  ،ممــا ســيكون مــردوده أفضــل مــن ناحيــة أســعار البيــع وســرعة إتمــام التخــارج ،
حيــث تــم البــدأ بخطــوات بهــذا االتجــاه ونتوقــع االنتهــاء منــه قبــل نهايــة العــام  .كان الصــراع الجيوسياســي والركــود االقتصــادي الــذي ضــرب فــي المنطقــة بشــكل
عــام وفــي لبنــان ســبباً وراء تأخيــر التخــارج مــن المشــروع.
كمــا وردتنــا العديــد مــن طلبــات الشــراء ألرض الشــركة فــي منطقــة األشــرفية .وجــاري حاليــا االنتهــاء مــن إعــداد بعــض العقــود القانونيــة مــع أحــد األطــراف الــي
لديــة الرغبــة بالشــراء  ،نتوقــع التخــارج مــن خــال البيــع خــال عــام . 2016

العائد على االستثمارات
حققــت محفظــة الشــركة االســتثمارية إيــرادات تبلــغ  3.6مليــون دينــار كويتــي عــن عــام  2015مقارنــة بإيــرادات بلغــت  9.6مليــون دينــار كويتــي عــن العــام .2014
وقــد حققــت الشــركة الجــزء األكبــر مــن هــذا اإليــراد مــن إعــادة تقييــم مشــروع مجمــع النخلــة الســكني فــي الريــاض ،والــذي تبلــغ قيمتــه الحاليــة  2.681مليــار ريــال
ســعودي .أمــا فيمــا يتعلــق بمشــروع فلــل حيــاة  ،فــإن طريقــة المعاملــة المحاســبية لهــذا المشــروع ال تــزال تحــت بنــد بضاعــة فــي المخــزون  ،ومــن ثــم لــن ظهــر
اإليــرادات المتحققــة مــن هــذا المشــروع محاســبياً إال عنــد فــرز الصكــوك والتخــارج .ومــن جهــة أخــرى ســجلت مشــاريع الشــركة فــي لبنــان زيــادة فــي القيمــة تبلــغ
 123,455دينــار كويتــي.
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البيانات و المؤشرات المالية
البيان المجمع لإليرادات الشاملة
2015

2014

313,346

()796,571

3,221,122

10,386,789

52,015

75,910

3,586,483

9,666,128

املصاريف التشغيلية

()1,893,833

()2,142,713

أرباح التشغيل قبل املخصص العام لالنخفاض يف القيمة

1,692,650

7,523,415

55,884

()2,272

1,748,534

7,521,143

صايف دخل االستثمار
حصة املجموعة يف ربح رشكة تم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية
دخل العموالت والرسوم
الدخل التشغييل

تزايد ( /مخصص العام) لالنخفاض يف القيمة
صايف الربح

•انخفض صافي أرباح الشركة عن عام  2015من  7.521مليون دينار كويتي إلى  1.748مليون دينار كويتي  -والسبب الرئيسي وراء
هذا االنخفاض يتمثل في تراجع حصة األرباح من الشركة المستثمر فيها والتي تعمل في مجال التطوير العقاري في المملكة
العربية السعودية؛ في حين كان السبب األساسي الرتفاع صافي دخل االستثمار هو الربح الناتج عن الوكالة باالستثمار والفائض
من إعادة التقييم المشاريع العقارية القائمة في لبنان.
•انخفض دخل الرسوم والعموالت بنسبة  31.5٪مقارنة مع العام الماضي ،وذلك بسبب االنخفاض الذي طرأ على قيمة األصول
التي تتولى الشركة إدارتها.
•انخفضت المصاريف التشغيلية للشركة بنسبة  - 11.62٪وكان السبب الرئيسي لهذا هو انخفاض تكاليف الموظفين إضافة
إلى انخفاض مخصص لدفع مستحقات الزكاة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في عام .2015
•انعكس مخصص االنخفاض خالل عام  2015لدى تحصيل كافة التسهيالت التمويلية الخاصة والممنوحة بصيغة "الوكالة
باالستثمار" .

البيان المجمع للمركز المالي
2015

2014

أرصدة بالبنوك واألرصدة النقدية

565,116

1,930,219

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الخسائر واألرباح

29,641

53,281

ذمم مدينة تمويل إسالمي – بعد خصم املخصص

-

5,532,488

االستثمارات األخرى

86,027,297

79,306,669

األصول األخرى

6,525,657

6,958,012

إجمايل األصول

93,147,711

93,780,669

ذمم دائنة – تمويالت إسالمية

14,979,456

18,925,736

التزامات أخرى

1,257,035

2,826,815

حصص املساهمني

76,911,220

72,028,118

إجمايل الخصوم وحصص املساهمني

93,147,711

93,780,669
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تقرير إدارة
الشركة
•انخفضت قاعدة أصول الشركة بنسبة  0.67٪بنهاية العام  ، 2015ويرجع العامل األساسي لهذا االنخفاض إلى تحصيل تسهيالت
ائتمانية لصالح الشركة باإلضافة إلى انخفاض حصة األرباح من القيمة المحملة لالستثمارات في الشركات الشريكة .
•تمثل أشكال االستثمارات األخرى االستثمارات العقارية واالستثمار في الشركات الشريكة واالستثمارات الرأسمالية ،وترجع
زيادة  8.5٪إلى الزيادة في القيمة الدفترية لحصة أسهم تم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية في ضوء حصة أرباح
الشركة من صافي الربح واحتياطي تحويل العمالت األجنبية.
•انخفضت المستحقات المالية اإلسالمية والتي تأتي على هيئة التسهيالت التمويلية مقدمة من البنوك اإلسالمية بنسبة 21٪
خالل العام بعد سداد جزأ من منها خالل العام .
•تراجعت االلتزامات األخرى خالل عام  2015بمعدل  55.5٪مقارنة بعام  2014بعد سداد التزامات الزكاة ومؤسسة الكويت
للتقدم العلمي
•ارتفعت حقوق الملكية بنسبة  ، 6.8٪بسبب الربح المحقق في عام  2015ووجود زيادة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية

—

المنتجات والخدمات المالية في شركة حيـاة لالستثمار
تضــع شــركة حيــاة لالســتثمار خدمــة عمالئهــا علــى رأس أولوياتهــا ونصــب أعينهــا حيــث تقــدم اســتثمارات ومنتجــات وخدمــات ماليــة مبتكــرة ومتوافقــة مــع
الشــريعة اإلســامية تلبــي احتياجــات عمالئهــا  ،وبمــا يتوافــق مــع مســتوى المخاطــر المقبــول لديهــم .ولضمــان توافــق جميــع منتجــات واســتثمارات الشــركة مــع
أحــكام الشــريعة اإلســامية ،تحتفــظ الشــركة بقاعــدة بيانــات كبيــرة يتــم تحديثهــا دوريــاً لألســهم العالميــة المدرجــة والمتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة وذلــك فــي
أســواق ماليــة مختلفــة.

صندوق حيـاة لألسهم الهندية
رغــم مــا شــهده العالــم مــن تحديــات كبيــرة خــال العــام ،كانــت األســواق الهنديــة خــال  2015أفضــل نســبيا مقارنــة بمعظــم األســواق األخــرى؛ حيــث كان مؤشــر
 S & P BSE 500المتوافــق مــع أحــكام الشــريعة مســتقراً خــال العــام محققــاً عوائــد إيجابيــة بلغــت نحــو ( 0.43٪بالــدوالر األمريكــي).
شــهد المؤشــر أكبــر الشــركات الرأســمالية تصحيحــاً فــي حيــن أثبــت الســوق األوســع زخمــاً أقــوى؛ حيــث قــام المســتثمرون األجانــب باســتثمار حوالــي  3.1مليــار
دوالر أمريكــي فــي األســهم الهنديــة خــال العــام  2015مقابــل  16.1مليــار دوالر أمريكــي خــال  .2014ومــع ذلــك ،كان أبــرز مــا حــدث علــى مــدار العــام هــو
التدفقــات القويــة مــن جانــب المســتثمرين المحلييــن لتبلــغ قيمتهــا حوالــي  10.3مليــار دوالر أمريكــي مقابــل ســحب مــا قيمتــه  5.1مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام
 .2014وعلى خلفية تحسن المعامالت الكلية ،تميزت الروبية الهندية بحال أفضل نسبيا حيث تراجعت قيمتها بحوالي  4.7٪فقط مقابل الدوالر األمريكي.
وعلــى خلفيــة تحســن بيئــة االقتصــاد الكلــي والســيولة العالميــة المعتدلــة ،بــدأت الســنه  2015بالتفــاؤل بنمــو األربــاح ،ولكــن نظــرا لتباطــؤ نمــو الطلــب فــي
المناطــق الريفيــة الهنديــة ،وبــطء التحســن الحضــري إلــى جانــب التراجــع الحــاد فــي أســعار الســلع ،فقــد هبطــت المؤشــرات إلــى مســتوى أدنــى مــن التوقعــات.
واحتفظــت مكونــات الصنــدوق بتنوعهــا فــي مختلــف القطاعــات مــع مســتويات النقــد دون  5٪كمــا فــي  .2015/12/31وتمثــل أعلــى  5قطاعــات نحــو  73.8٪مــن
المحفظــة ،وجــاء قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات علــى رأســها بحوالــي  23.8٪مــن مكونــات الصنــدوق .وال يــزال أداء المحفظــة إيجابيــاً فــي القطــاع علــى خلفيــة
تحسن النشاط االقتصادي األمريكي بما سيؤدي إلى زيادة ميزانيات تكنولوجيا المعلومات في الشركات األمريكية .في حين احتل القطاع الصيدلي المرتبة
الثانية في المحفظة بحوالي  ،18.8٪وقد تصب موافقة إدارة الغذاء والدواء األمريكية في األرباع القادمة من السنة في مصلحة الشركات .كما أن معظم
الشــركات الهنديــة فــي هــذا القطــاع قــد واصلــت أدائهــا بطريقــة جيــدة.
ونحن نعتقد أن عام  2016قد يهل ويحمل في طياته إمكانيات هائلة لســوق األســهم الهندي ولكن األمر ال يخلو من األخطار المحتملة .وال شــك أن اســتقرار
االقتصــاد الكلــي فــي الهنــد أقــوى بكثيــر بينمــا تصــارع معظــم دول العالــم تباطــؤ النمــو وعــدم االســتقرار بكافــة أشــكاله.
وفــي ظــل توقــع تحســن نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال الســنة الماليــة  ، 2017فإننــا نأمــل فــي حــدوث انتعــاش كبيــر وليــس مجــرد دفعــة هامشــية مــن
األسعار المعتدلة للمواد الخام؛ حيث يساهم انتعاش النمو في التطور التشغيلي السليم للشركات الهندية .ومن المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار السلع
األساســية والطاقــة جنبــا إلــى جنــب مــع الســيولة العالميــة بشــكل إيجابــي علــى ميــزان المدفوعــات فــي الهنــد مــع الســيطرة علــى العجــز المالــي.
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ومــن جانــب آخــر ،فــإن أنظــار إدارة الصنــدوق ال تــزال يقظــه تجــاه بعــض القضايــا التــي قــد تأثــر ســلبا وبشــكل فجائــي علــى أداء الصنــدوق .ومــع انتهــاء الــدورة
البرلمانيــة الشــتوية التــي بــاءت بالفشــل فــي البــت فــي أي مــن التشــريعات الرئيســية المعلقــة ،فإنــه ينتابنــا القلــق مــن أن يقلــل اســتمرار جمــود الجهــة التنفيذيــة
مــن فــرص الهنــد علــى المــدى المتوســط والطويــل .إن التوتــر الــذي يشــهده االقتصــاد واإلدارة مدفوعــاً بالركــود الــذي يضــرب الصيــن وتراجــع أســعار الســلع قــد يؤثــر
بشدة على الفرص التي تستهدف الهند أيضا ،كما هو الحال في النصف الثاني من عام  .2015ونحن على وعي بما يشهد القطاع المصرفي الهندي من ضغط
ونتوقــع بعــض المخاطــر الســلبية جــراء االرتفــاع فــي التكاليــف االئتمانيــة .فــي حيــن نــرى أن خفــض معــدل الضريبــة علــى الشــركات فــي الميزانيــة القادمــة قــد يزيــد
األرباح ،لكنه أقل من المتوقع في أرباح شركات الهند ،فال يزال يمثل الخطر الرئيسي الذي يمكنه تأجيل حدة المواجهة بالنسبة ألسواق األسهم في الهند.
فــي الوقــت الراهــن ،فإننــا نتوقــع أن يبــدأ النشــاط االقتصــادي فــي التعافــي اعتبــاراً مــن النصــف الثانــي مــن العــام المقبــل وتشــير اتجاهــات نمــو الناتــج المحلــي
اإلجمالــي الحقيقــي إلــى وجــود تعــاف بطــيء ولكنــه ثابــت خــال الســنة الماليــة  .2017/2017216ويقــدر نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي عــام 2016
بنســبة  ،7.3٪ومــن المقــرر أن ترتفــع إلــى نســبة تتــراوح بيــن  8٪ - 7.8٪فــي عــام .2017

إدارة االموال والمحافظ االستثمارية
تقــدم الشــركة خدمــة إدارة محافــظ العمــاء (بــإدارة العميــل  -إدارة الشــركة) وذلــك للعمــاء الحالييــن او المحتملين.وتقــدم الشــركة إلــى عمالئهــا ممــن تديــر
محافظهــم (بــإدارة الشــركة) خدمــات محــددة ومخصصــة إلدارة االمــوال التــي تشــمل المنتجــات والمناطــق الجغرافيــة المختلفــة .وعنــد وضــع الخطــة االســتثمارية
تحرص الشركة على الحد من المخاطر االستثمارية ودراسة األهداف االستثمارية لكل عميل بما يتوافق مع قابليتهم لتحمل المخاطر  .ويقوم فريق االستثمار
بالشــركة علــى تقليــل المخاطــر علــى مســتويين ،وذلــك مــن خــال تقليــل حجــم المخاطــر عــن طريــق التوزيــع المناســب لألصول،باإلضافــة الــى الحــد مــن هــذه
المخاطــر عــن طريــق التنــوع الجغرافــي  .ويتــم تحديــث معلومــات العميــل بصفــة منتظمــة ويتــم تزويــد العمــاء بتقاريــر وتحليــل دوري حــول أداء المحافــظ .
وفيمــا يتعلــق بالمحافــظ التــي يتــم إدارتهــا مــن قبــل العمــاء (إدارة العميــل)  ،فبالرغــم مــن أن القــرار النهائــي المتعلــق باالســتثمارات يبقــى دائمــاً فــي يــد العميــل،
فــإن الشــركة تحــرص علــى تقديــم المشــورة االســتثمارية لهــؤالء العمــاء بخصــوص التــداول فــي األســواق المختلفــة.
وفي الوقت الحالي تقوم شركة حيـاة لالستثمار بإدارة عدد محدود من محافظ العمالء لمحافظ تدار بتعليمات العميل او بإدارة الشركة .وتسعى الشركة
خالل العام القادم إلى توسيع قاعدة عمالئها المهتمين باالستثمار في األسهم المدرجة وكذلك المهتمين باالستثمارات العقارية .وتتركز المحافظ العقارية
العقاريــة للعمــاء بالشــركة علــى الســوق الهنــدي ،وتقــوم الشــركة بدراســة الفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي ســوق العقــارات بالــدول المتقدمــة خاصــة الســوق
العقــاري االوربــي وذلــك خــال العــام القــادم.
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تقرير إدارة
الشركة
خدمات الوساطة والتداول في األوراق المالية
تتميز الشركة بنظام تداول (وساطة) مرتبط بكبرى المؤسسات المالية المتخصصة وبما يحقق قيمة مضافة للخدمة كونه يتيح للمستثمر الدخول إلى كافة
األســواق العالميــة والتــداول فيهــا وفقــاً لمبــادئ الشــريعة اإلســامية .ويشــمل ذلــك قيــام الشــركة بعلميــات المراجعــة الشــرعية لكافــة األســواق التــي مــن الممكــن
التــداول فيهــا وذلــك بهــدف التأكــد مــن التوافــق الشــرعي لمكونــات محفظــة العميــل وتشــمل هــذه األســواق األســهم فــي الــدول الناشــئة والــدول المتقدمــة.

إدارة المخاطر
لطالمــا كانــت إدارة المخاطــر عنــد اتخــاذ القــرارات االســتثمارية هــي نهــج الشــركة األساســي منــذ تأسيســها عــام  .2009ولهــذا قامــت الشــركة عــام  2011بإنشــاء
إدارة مســتقلة للمخاطــر تــم إســناد مســئوليتها إلــى شــخص يتمتــع بالكفــاءة الالزمــة إلدارة المخاطــر .مــن الناحيــة اإلســتراتيجية ،تضــع إدارة المخاطــر سياســات
وجراءات وطريقة تحديد مخاطر الشركة المختلفة ولالدارات التابعة لها .ومدير إدارة المخاطر يتبع لجنة اإلدارة التنفيذية ويتحمل مسؤولية وضع وتقييم
واقتــراح التدابيــر الوقائيــة لــكال مــن الشــركة وإدارة المحافــظ االســتثمارية.
تتعــرض الشــركة لعــدد مــن المخاطــر نظــراً لطبيعتهــا االســتثمارية .ولــذا فإنهــا تقــوم باســتمرار بمتابعــة مؤشــرات مخاطــر الســوق مــع إصــدار تقاريــر يوميــة
وأســبوعية وشــهرية وفصليــة تســاعد مــدراء االســتثمار فــي الســيطرة علــى المخاطــر .وتتنــاول التقاريــر الربــع ســنوية قيــاس األداء علــى أســاس المخاطــر المحــددة
بشــكل أكثــر تفصيلــي وتســتعرض تقــدم ســير العمــل فــي كل مشــروع وذلــك مــن أجــل الســيطرة علــى المخاطــر فــي العديــد مــن االســتثمارات غيــر المدرجــة
(معظمهــا فــي المجــال العقــاري) .كمــا أن تقاريــر مخاطــر االســتثمار يســتعرض تقــدم ســير العمــل فــي كل مشــروع مقارنــة باإلنجــاز الفعلــي وفــق الجــدول الزمنــي
للســيطرة علــى حــاالت التأخيــر .وبنــاء علــى ذلــك ،يتــم تحديــث النمــاذج الماليــة وفــق أحــدث مدخــات بالســوق لتحليــل تأثيرهــا علــى معــدل العائــد الداخلــي
للمشــروع .كمــا يتــم إعــداد تحليــل للحساســية لتقديــر مــدي تأثيــر العوامــل المتغيــرة علــى معــدل العائــد الداخلــي للمشــروع فــي ضــوء الحركــة الســلبية فــي
المتغيــرات الرئيســية .كمــا تقــوم الشــركة بعمــل زيــارات ميدانيــة منتظمــة لمواقــع المشــاريع وااللتقــاء مــع المطوريــن والمقاوليــن للوقــوف علــى مراحــل التنفيــذ.
إن مســتوى تعــرض الشــركة لمخاطــر االئتمــان محــدود جــداً .علمــاً بــأن الشــركة ال تقــدم التســهيالت االئتمانيــة إال إلــى الكيانــات التــي تتبــع لهــا  ،وضمــن ســيطرتها
مثــل الشــركات الزميلــة أو الشــركات التابعــة أو الشــركاء التجارييــن الذيــن يقومــون باالســتثمار فــي هــذه المشــاريع .تقــوم لجنــة االئتمــان بمراجعــة الوضــع
االئتمانــي للشــركة المقترضــة وذلــك بعــد عرضهــا علــى وحــدة إدارة المخاطــر.
يتــم التعامــل مــع مخاطــر التشــغيل فــي الشــركة عــن طريــق نظــام آلــي محــدد ،يتــم ربــط مكتــب الدعــم الفنــي بالشــركة مــع إدارة المحاســبة مــن خــال ذلــك
النظــام ،وبهــذا يمكــن التحكــم فــي التشــغيل .وللحــد مــن مخاطــر التشــغيل قامــت الشــركة بإعــداد دليــل لإلجــراءات الخاصــة لتنفيــذ العمليــات وذلــك للحــد مــن
مخاطــر التشــغيل.
اعمــال التدقيــق والرقابــة الداخليــة للشــركة تتــم مــن خــال االســتعانة بأحــد مكاتــب التدقيــق الخارجــي المرموقــة ؛ حيــث يقــوم بتزويــد الشــركة بأعمــال التدقيــق
والمراجعة الدورية لكافة العمليات واألنشطة التي تزاولها الشركة والمخاطر المرتبطة بها ،ومما يوفر للشركة ضمانة إضافية للتأكد من سالمة االجراءات
المطبقة لديها والحد من المخاطر المختلفة فضال عن تعزيز نظم إدارة المخاطر لديها وتطويرها مستقبال.

الموارد البشرية
تــدرك شــركة حيــاة أن جــودة المــوارد البشــرية لديهــا هــي الشــرط األساســي لتحقيــق النجــاح و تؤمــن بــأن موظفيهــا هــم أنفــس مواردهــا .وتتمتــع الشــركة بفريــق
مــن المهنييــن المتخصصيــن الموهوبيــن الذيــن يضلعــون بــدور محــوري فــي تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية للشــركة.
تــدرك الشــركة جيــدا ضــرورة الحفــاظ علــى مواردهــا البشــرية وتطويرهــا بإســتمرار لكــي يكونــوا علــى إحاطــة تامــة بالبيئــة الماليــة الحاليــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة
والتحديــات التــي تفرضهــا هــذه البيئــة ،وذلــك لكــي نحافــظ علــى ميزتنــا التنافســية التــي تميزنــا عــن منافســينا فــي الســوق وتعزيــز هــذه الميــزة أكثــر .وتحقيقــا لهــذا
الغــرض تؤمــن الشــركة بضــرورة تحســين المهــارات الوظيفيــة باســتمرار مــن خــال الــدورات التدريبيــة المتنوعــة علــى المــدى القصيــر .وقــد قامــت الشــركة بتكويــن
فريق ثابت من الموارد البشرية يتميز بمعدل مغادرة منخفض بشكل استثنائي ،وذلك عن طريق توفير المكافآت المناسبة وبيئة العمل الودية المشجعة
وتحســين المهــارات الوظيفيــة وتوفيــر فــرص النمــو .ويبلــغ إجمالــي عــدد موظفــي الشــركة فــي الوقــت الراهــن  18موظفــاً مــن الموظفيــن الكويتييــن األكفــاء
وزماتئهــم مــن الجنســيات األخــرى مــن حملــة شــهادات الخبــرة المعتمــدة التــي تشــمل التحليــل المالــي وإدارة المخاطــر وإدارة األعمــال وغيرهــا مــن المؤهــات
المعتمــدة ويعملــون يــداً بيــد إلدارة مختلــف أنشــطة الشــركة وأعمالهــا بــدءً بعمليــات االســتثمار متضمنــه إدارة العمليــات  ،المــوارد البشــرية والشــئون القانونيــة
والشــئون الماليــة واإلداريــة ومتابعــة االلتــزام وإدارة المخاطــر.
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حوكمة الشركات
يؤمــن مجلــس اإلدارة بــأن ضمــان تطبيــق مبــادئ حكومــة الشــركات الفعالــة يعــد أحــد أهــم العوامــل لنجــاح أي مؤسســة ماليــة .وتعمــل الشــركة حاليــاً علــى تطويــر
مصفوفــة السياســات واإلجــراءات الداخليــة فــي عــام  2015مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى متطلبــات حوكمــة الشــركات التــي أصدرتهــا هيئــة أســواق المــال.
فــي الوقــت الحالــي ،يتألــف مجلــس إدارة شــركة حيــاة لالســتثمار مــن خمســة أعضــاء أغلبهــم "ثالثــة أعضــاء" أعضــاء غيــر تنفيذييــن يمثلــون المســاهمين
المؤسســين ،ويمثــل وجــود مؤسســات مســاهمة كبيــرة فــي تأســيس الشــركة تأكيــدا علــى أن ممارســات الحوكمــة المطبقــة فــي هــذه المؤسســات مــن شــأنها أن
تنعكــس أيضــاً علــى الممارســة المؤسســاتية داخــل شــركة حيــاة لالســتثمار ،ويشــكل أعضــاء مجلــس اإلدارة الثالثــة غيــر التنفيذيــن لجنــة التدقيــق الداخلــي والتــي
لهــا دور رئيســي وفعــال فــي مراجعــة تقاريــر التدقيــق الداخلــي وتنفيــذ المقترحــات الــواردة بهــا .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن أعمــال التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة قــد تــم
إســنادها إلــى أحــد شــركات التدقيــق المتخصصــة ذات الســمعة العالميــة فــي هــذا المجــال.
يتــم إدارة الشــركة مــن خــال عــدد مــن اللجــان المشــكلة والتــي تتولــى دراســة واتخــاذ القــرارات الهامــة والرئيســية للشــركة وهــي متضمنــه لجنــة اإلدارة التنفيذيــة،
ولجنــة االئتمــان ولجنــة إدارة األصــول وتجتمــع هــذه اللجــان بصــورة دوريــة لمناقشــة العمــل ومراجعــة أداء الشــركة.
تولــي الشــركة إهتمامــا خاصــا بإجــراءات المطابقــة وااللتــزام الداخليــة ،ويتــم إعــداد البيانــات الماليــة بالتوافــق مــع معاييــر المحاســبة الدوليــة والمتطلبــات الرقابيــة
االخــري ،كمــا تقــوم الشــركة بإعــداد وارســال التقاريــر الــى بنــك الكويــت المركــزي ،وهيئــة أســواق المــال بصــورة دوريــة اســبوعيا ،وشــهريا  ،وربــع ســنوي ،وتقــوم
الشــركة بتزويــد الجهــات الرقابيــة بالتقاريــر المطلوبــة بدقــة وفــي المواعيــد المحــددة لــه ولــم يســجل فــي حــق الشــركة اي مخالفــة فــي هــذا الشــأن.
أصــدرت هيئــة أســواق المــال قواعــد حوكمــة الشــركات لضمــان الحــد األدنــى مــن المعاييــر الفعالــة لحوكمــة الشــركات والتــي يتــم تنفيذهــا اعتبــارا مــن  30يونيــو
 .2016وتقتضــي هــذه القواعــد قيــام الشــركات بإجــراء تغييــرات هيكليــة وتشــغيلية تتضمــن تعييــن عضــو او اعضــاء مســتقلين مؤهليــن وتشــكيل لجــان فرعيــة
منبثقة من مجلس اإلدارة متضمنه لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت باإلضافة إلى وضع سياسات وإجراءات جديدة تضمن
التعامــل العــادل مــع أصحــاب المصلحــة .
وإنطالقــا مــن حــرص شــركة حيــاة لالســتثمار علــى التوافــق وااللتــزام مــع متطلبــات الحوكمــة قامــت الشــركة فــي عــام  2015بتعييــن شــركة رائــدة لالستشــارات
الماليــة فــي الكويــت لضمــان االلتــزام بمتطلبــات هيئــة اســواق المــال الجديــدة ،وذلــك فضــا عــن األطــر الداخليــة الصارمــة التــي ســبق وان قررتهــا الشــركة للتوافــق
مــع متطلبــات حوكمــة الشــركات .وتقــوم الشــركة حاليــا بالعمــل علــى دمــج توصيــات الخبيــر االستشــاري وتبســيط دورة العمــل لضمــان االمتثــال الكامــل للقواعــد
الخاصة بهيئة أسواق المال .وتعتزم الشركة خالل العام المقبل تعيين عضو مجلس إدارة مستقل لمجلس اإلدارة وتشكيل إثنين من اللجان الفرعية التابعة
للمجلــس وهمــا لجنــة المخاطــر ولجنــة الترشــيح والمكافــآت.

—

صفحة — 21

تقرير إدارة
الشركة
خطة الشركة لعام 2016
هدفنا الرئيسي لعام  2016يتمثل في االنتهاء من المشاريع الحالية القائمة والوصول الى مرحلة التشغيل الكامل ،ومن ثم التطلع للتخارج من تلك المشاريع.
وفيما يتعلق بمشروع فلل حياة في جدة ،من المتوقع استالم صكوك الملكية المنفصلة لهذا المشروع في نهاية النصف األول من عام  ،2016مما سينعكس
بصــورة إيجابيــة علــى عمليــات التســويق والبيــع لوحــدات ذلــك المشــروع  .وفيمــا يتعلــق بمشــاريع الشــركة فــي دولــة لبنــان ،فقــد تــم تحديــد إســتراتيجية جديــدة
للتخارج من مشروع الشركة في بعبدا ،باالضافة الى انه في الوقت الحالي هناك مفاوضات مع مشتري محتمل لبيع أرض في منطقة األشرفية.
وســوف تكــون أولويتنــا الثانيــة خــال العــام القــادم هــي تنويــع اســتثمارت الشــركة بعيــدا عــن التركيــز الحالــي فــي محفظتنــا االســتثمارية . .التدفقــات النقديــة مــن
المشــاريع العقاريــة الحاليــة للشــركة ســوف يتــم ضخهــا فــي محفظــة اســتثمارية تتضمــن فئــات متنوعــة مــن االصــول ،ومناطــق جغرافيــة مالئمــة لهــا  ،كمــا ســيتم
التركيــز بشــكل خــاص علــى تنويــع النطــاق الجغرافــي الحالــي لمحفظتنــا االســتثمارية .
إن إستراتيجيتنا االستثمارية للعام القادم ترتكز على التخارج من المشاريع العقارية الحالية للشركة ،وفي هذه الحالة سوف نركز على ثالث فئات من فئات
األصــول :األســهم المدرجــة – األســهم غيــر المدرجــة  -والعقــارات .اختيــار النطــاق الجغرافــي للفــرص االســتثمارية ســوف يتحــدد تبعــا لطبيعــة المخاطــر والعوائــد
المحتملــة فــي ذلــك النطــاق .ســيتم تحديــد الــوزن النســبي لفئــة االصــول المســتهدفة تبعــا لطبيعــة الفرصــة االســتثمارية المتاحــة ،والــذي قــد يختلــف عــن اي مــن
االوزان النســبية المقــررة لفئــات االصــول المســتهدفة.
ومــن المرجــح أن يكــون لإلجــراءات التحفيزيــة التــي اتخذتهــا البنــوك المركزيــة فــي الــدول االوربيــة واليابــان أثــراً إيجابيــاً علــى أســهم تلــك الــدول؛ وفــي حيــن أن
قيمــة األســهم األوروبيــة فــي بعــض البلــدان تبــدو معقولــة إال إنــه ومــن جهــة أخــرى تتفــوق األســهم األمريكيــة علــى األســهم االوربيــة مــن حيــث التقييــم لكنهــا قــد
تتأثــر بشــكل ســلبي مــن االجــراءات المتشــددة التــي قــد تتخــذ مــن اإلحتياطــي الفيدرالــي االمريكــي .وتحتــل الهنــد الصــدارة مــن بيــن أســهم األســواق الناشــئة مــن
حيــث الرســوخ االقتصــادي فــي حيــن أن أســواق أخــرى مثــل الصيــن (هونــج كونــج) وكوريــا وســنغافورة قــد تســتفيد مــن اإلجــراءات التحفيزيــة التــي اتخذتهــا البنــوك
المركزيــة لتلــك الــدول.
وتعتــزم الشــركة التركيــز علــى األســواق العقاريــة األوروبيــة الرئيســية؛ حيــث تتميــز بالســيولة ،واالســتقرار النســبي وهــي توفــر بيئــات تنظيميــة وضريبيــة رشــيدة؛
وتشــهد مشــاركة المســتثمر األجنبــي والمؤسســات الماليــة الكبــرى ارتفاعــاً فــي هــذه األســواق ،وفــي ضــوء دورة الهبــوط الحاليــة لليــورو مقابــل الــدوالر فــإن عوائــد
االســتثمار قــد تتحســن علــى خلفيــة أي انتعــاش فــي دورة اليــورو مقابــل الــدوالر األمريكــي.
واعتبــارا مــن نهايــة الســنة الماليــة  ،2015فــإن توقعــات الســوق علــى المــدى القصيــر والمتوســط لمعظــم االســواق غيــر مؤكــدة  .إال إننــا نتفائــل بحــذر إزاء تلــك
االســواق وال نســتبعد تعاظــم التقلبــات فــي معظــم االســواق.

حيــاة لإلستثم ــار | التقـ ـ ــريـ ـ ــر الس ـ ـ ـنـ ـ ــوي 2015

صفحة — 22

صفحة — 23

البيــانات املالية
و تقرير مراقب
الحسابات املستقل

شركة حياة لإلستثمـ ــار ش.م.ك( .مقفلة)
وشركاتها التابعة
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2015
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تقرير مراقب الحسابات المستقل
السادة  /المساهمين المحترمين
شركة حياة لإلستثمار ش.م.ك( .مقفلة)
دولة الكويت

التقرير على البيانات المالية المجمعة
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المجمعة المرفقة لشركة حياة لإلستثمار ش.م.ك( .مقفلة) («الشركة») ،وشركاتها التابعة (يشار إليهم معا «المجموعة»)
والتــي تتضمــن بيــان المركــز المالــي المجمــع كمــا فــي  31ديســمبر  2015والبيانــات المجمعــة لألربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر والتغيــرات فــي حقــوق
الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ ،وإيضاحات تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.

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

مسئولية مراقب الحسابات
إن مســئوليتنا هــي إبــداء الــرأي علــى تلــك البيانــات الماليــة المجمعــة بنــاء علــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا بهــا .لقــد قمنــا بالتدقيــق وفقــا للمعاييــر الدوليــة
للتدقيق .وتتطلب منا تلك المعايير االلتزام بمتطلبات أخالقية وأن نقوم بتخطيط وأداء التدقيق للحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت البيانات المالية
المجمعــة خاليــة مــن األخطــاء الماديــة.
تتضمن أعمال التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية المجمعة .إن اإلجراءات المختارة تعتمد
علــى تقديرنــا ،بمــا فيــه تقديــر مخاطــر وجــود أخطــاء فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ،ســواء كانــت نتيجــة للغــش أو الخطــأ .عنــد القيــام بتقديــر تلــك المخاطــر،
نأخــذ فــي االعتبــار الرقابــة الداخليــة الخاصــة باإلعــداد والعــرض العــادل للبيانــات الماليــة المجمعــة للمنشــأة ،وذلــك مــن أجــل تصميــم إجــراءات التدقيــق
المناســبة للظــروف ،وليــس لغــرض إبــداء الــرأي علــى مــدى كفــاءة الرقابــة الداخليــة للمنشــأة .يتضمــن التدقيــق أيضــا تقييــم مــدى مالءمــة السياســات المحاســبية
المســتخدمة ،ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية التــي أعــدت بمعرفــة اإلدارة ،باإلضافــة إلــى تقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة المجمعــة.
إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التى حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

الرأي
برأينا ،إن البيانات المالية المجمعة تعبر بصورة عادلة ،في كافة النواحي المادية ،عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في  31ديسمبر  ،2015وعن
أدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية كما هي مطبقة بدولة الكويت.
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التقرير على المتطلبات النظامية والقانونية األخرى
كذلــك فإننــا حصلنــا علــى المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض التدقيــق وأن البيانــات الماليــة المجمعــة تتضمــن المعلومــات التــي نــص عليهــا
قانون الشركات رقم  1لسنة  2016والالئحة التنفيذية للقانون رقم  25لسنة  2012وتعديالته وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة .برأينا ،أن الشركة
تمســك ســجالت محاســبية منتظمــة وأن الجــرد قــد أجــري وفقــا لألصــول المرعيــة وأن المعلومــات المحاســبية الــواردة فــي تقريــر مجلــس اإلدارة متفقــة مــع مــا
هــو وارد فــي الدفاتــر المحاســبية للشــركة .لــم يــرد لعلمنــا أيــة مخالفــات خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2015لقانــون الشــركات رقــم  1لســنة
 2016والالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  25لســنة  ،2012وتعديالتــه أو عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة علــى وجــه يؤثــر ماديــا فــي نشــاط الشــركة أو
فــي مركزهــا المالــي.
كذلــك نبيــن أنــه خــال أعمــال التدقيــق لــم يــرد لعلمنــا أيــة مخالفــات ماديــة للقانــون رقــم  32لســنة  1968وتعديالتــه فــي شــأن النقــد وبنــك الكويــت المركــزي
وتنظيــم المهنــة المصرفيــة والتعليمــات المتعلقــة بهــا أو ألحــكام القانــون رقــم  7لســنة  2010فــي شــأن هيئــة اســواق المــال وتعديالتــه والئحتــه التنفيذيــة خــال
الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2015علــى وجــه يؤثــر ماديــا فــي نشــاط الشــركة أو مركزهــا المالــي.

صافي عبدالعزيز المطوع
مراقب حسابات – ترخيص رقم  138فئة «أ»
من كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه
عضو في كي بي إم جي العالمية
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الكويت فى  4مايو 2016

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

للفترة من  2015/01/01إلى 2015/12/31

الحمد لله وحده ،والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
إلى مساهمي :شركة حياة لالستثمار.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفقاً للعقد الموقع بيننا فإننا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة نقدم التقرير التالي:
إننــا فــي هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للشــركة قــد راقبنــا ودققنــا العقــود المتعلقــة بالمعامــات واألنشــطة التــي طرحتهــا الشــركة خــال الفتــرة مــن  2015/01/01إلــى  2015/12/31ولقــد
قمنــا بالمراقبــة والمراجعــة الواجبــة إلبــداء الــرأي عمــا إذا كانــت الشــركة قــد التزمــت بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية ،وكذلــك بالفتــاوي والقــرارات والمبــادئ واإلرشــادات المحــددة
التــي تــم إصدارهــا مــن قبلنــا ،أمــا مســئولياتنا تنحصــر فــي إبــداء رأي مســتقل فــي مــدى التــزام الشــركة بذلــك بنــاءً علــى تدقيقنــا.
لقد قمنا بالمراقبة بالكيفية المناســبة والمراجعة التي اشــتملت على فحص العقود واإلجراءات المتبعة في الشــركة على أســاس اختبار كل نوع من أنواع العمليات ،كما حصلنا على
جميع المعلومات والتفســيرات الضرورية إلصدار الرأي في مدى تماشــي أعمال الشــركة مع أحكام الشــريعة اإلســامية.
في رأينا أن العقود والوثائق والعمليات التي أبرمتها الشركة خالل الفترة من  2015/01/01إلى  ،2015/12/31والتي اطلعنا عليها ،قد تمت وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية،
ً
نيابة عن المساهمين.
ونحيطكم علماً بأن الشركة ال تقوم بإخراج الزكاة
هذا ونسأل الله العلي القدير أن يوفق القائمين على الشركة لخدمة ديننا الحنيف ووطننا العزيز وأن يحقق للجميع الرشاد والسداد ،والله ولي التوفيق.

أ .د .عبدالعزيز القصار

رئيس هيئة الرقابة الشرعية

د .عيسى زكي

عضو هيئة الرقابة الشرعية
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د .علي الراشد

عضو هيئة الرقابة الشرعية

بيان المركز المالي المجمع
كما في  31ديسمبر 2015

اإليضاح

املوجودات

النقد واألرصدة لدى البنوك

4

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

5

مدينو تمويل إسالمي
استثمارات متاحة للبيع

6

عقارات استثمارية

7

استثمار يف رشكات تم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية

8

موجودات أخرى
إجمايل املوجودات
املطلوبات

9

دائنو تمويل إسالمي

10

مطلوبات أخرى
إجماىل املطلوبات
حقوق امللكية

11

رأس املال

11

احتياطي إجباري

11

احتياطي اختياري

2015
د.ك

2014
د.ك

565,116

1,930,219

29,641

53,281

-

5,532,488

90,134

90,134

7,881,219

7,351,082

78,055,944

71,865,453

6,525,657

6,958,012

93,147,711

93,780,669

14,979,456

18,925,736

1,257,035

2,826,815

16,236,491

21,752,551

15,000,000

15,000,000

6,410,651

6,227,236

6,410,651

6,227,236

احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

5,685,301

2,550,733

أرباح مرحلة

43,404,617

42,022,913

76,911,220

72,028,118

93,147,711

93,780,669

إجمايل حقوق امللكية

إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

د .نبيل أحمد المناعي

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

صفحة — 29

يعقوب يوسف المزيني

نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

اإليضاح
إيرادات التشغيل

13

صايف إيرادات( /خسارة) االستثمار

17

إيرادات أتعاب وعموالت

7

حصة من أرباح رشكات تم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية
إجمايل إيرادات التشغيل
مصاريف التشغيل وأعباء أخرى

14

تكاليف موظفني

2015

2014

313,346

()796,571

52,015

75,910

د.ك

د.ك

3,221,122

10,386,789

3,586,483

9,666,128

()733,005

()1,026,226

االستهالك واإلطفاء

()4,839

()4,636

تكاليف التمويل

()827,742

()682,676

15

()242,629

()229,005

إجمايل مصاريف التشغيل واألعباء األخرى

()1,808,215

()1,942,543

مصاريف أخرى

الربح التشغييل قبل مخصص انخفاض القيمة

1,778,268

7,723,585

55,884

()2,272

1,834,152

7,721,313

()50,000

()50,000

()16,507

()69,492

5

عكس( /مخصص) انخفاض القيمة ،بالصايف
الربح قبل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
الزكاة

()19,111

()80,678

صايف ربح السنة

1,748,534

7,521,143

الدخل الشامل اآلخر:

البنود اليت يعاد تصنيفها أو يمكن إعادة تصنيفها الحقا إىل األرباح أو الخسائر:
فروق ترجمة العمالت األجنبية

3,134,568

2,443,007

الدخل الشامل اآلخر للسنة

3,134,568

2,443,007

4,883,102

9,964,150

11.66

50.14

إجمايل الدخل الشامل للسنة

16

ربحية السهم األساسية واملخففة (فلس)
إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

رأس
املال

احتياطي
اجباري

احتياطي
اختياري

د.ك

د.ك

د.ك

15,000,000

5,455,105

5,455,105

107,726

39,046,032

65,063,968

-

-

-

-

7,521,143

7,521,143

-

-

-

2,443,007

-

2,443,007

إجمايل الدخل الشامل للسنة املعامالت مع مساهمي الرشكة- :

-

-

2,443,007

7,521,143

9,964,150

توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح )11

-

-

-

-

()3,000,000

()3,000,000

إجمايل املعامالت مع مساهمي الرشكة

-

-

-

-

()3,000,000

()3,000,000

الرصيد يف  1يناير 2014
الدخل الشامل للسنة
صايف ربح السنة

فروق ترجمة عملة أجنبية

د.ك

د.ك

احتياطي ترجمة أرباح
عمالت أجنبية مرحلة

اإلجمايل
د.ك

املحول إىل االحتياطيات (إيضاح )11

-

772,131

772,131

-

()1,544,262

-

الرصيد يف  31ديسمرب 2014

15,000,000

6,227,236

6,227,236

2,550,733

42,022,913

72,028,118

الرصيد يف  1يناير 2015

15,000,000

6,227,236

6,227,236

2,550,733

42,022,913

72,028,118

الدخل الشامل للسنة

-

-

-

-

1,748,534

1,748,534

-

-

-

3,134,568

-

3,134,568

صايف ربح السنة

-

-

-

3,134,568

1,748,534

4,883,102

املحول إىل االحتياطيات (إيضاح )11

-

183,415

183,415

-

()366,830

-

الرصيد يف  31ديسمرب 2015

15,000,000

6,410,651

6,410,651

5,685,301

43,404,617

76,911,220

فروق ترجمة عملة أجنبية
إجمايل الدخل الشامل للسنة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.

صفحة — 31

بيان التدفقات النقدية المجمع
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

اإليضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صايف ربح السنة

2015
د.ك

1,748,534

تسويات:

االستهالك واإلطفاء

4,839

2014
د.ك

7,521,143
4,636

أرباح غري محققة من استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

13

()1,167

التغري يف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

13

()123,455

5

()55,884

2,272

16,507

69,492

7

حصة يف ربح استثمار يف رشكات تم املحاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية
تكاليف تمويل

(عكس) /مخصص عام عىل مدينو تمويل إسالمي ،بالصايف
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

مخصص حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مخصص الزكاة

()3,221,122

()10,386,789

827,742

682,676

101,520
19,111

()683,375

التغري يف:

استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

24,807

مطلوبات أخرى

()1,032,468

موجودات أخرى

427,516

()1,263,520

مكافأة نهاية الخدمة للموظفني املدفوعة

()38,772

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية

()1,302,292

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
إضافات إىل مدينو تمويل إسالمي
استثمار متاح للبيع

سداد مدينو تمويل إسالمي
توزيعات أرباح مستلمة

صايف النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

صايف دائنو تمويل إسالمي

()657,538

810,246

()421,336

()345,187

-

()613,815
()613,815

5

6,094,490

-

-

3,754,992

-

()234,161

()458,636

توزيعات أرباح مدفوعة

80,678

5

()4,315,386

تكاليف تمويل مدفوعة

216,884

()506,118

5,354,211

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

1,168,113

()227,148

6

إضافات إىل عقارات استثمارية

()16,643

()643,000

()90,134

()403,259
3,034,451

1,895,721

()732,884

()2,353,000

صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

()5,417,022

صايف التغري يف النقد واألرصدة لدى البنوك

()1,365,103

1,230,473

النقد واألرصدة لدى البنوك يف  31ديسمرب

565,116

1,930,219

1,930,219

النقد واألرصدة لدى البنوك يف  1يناير

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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()1,190,163

699,746

إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

 .1تأسيس الشركة ونشاطها
شــركة حيــاة لإلســتثمار ش.م.ك (مقفلــة) ("الشــركة") هــي شــركة مســاهمة كويتيــة مقفلــة تأسســت فــي دولــة الكويــت فــي  21ديســمبر  .2008وتــم تســجيلها كشــركة اســتثمارية لــدى بنــك
الكويــت المركــزي فــي  17فبرايــر  ،2009وتعمــل تحــت رقابــة هيئــة أســواق المــال وفقــا لالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  7لســنة  2010المتعلــق بإنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظيــم نشــاط
األوراق الماليــة والتعديــات الالحقــة لــه.
تــم تســجيل الشــركة فــي الســجل التجــاري فــي  30ديســمبر  2008تحــت رقــم  .330034يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي الكويــت وعنوانهــا المســجل هــو بــرج الجــون الــدور  ،12 - 11شــارع
فهــد الســالم ،دولــة الكويــت.
تقوم الشركة بصورة رئيسية بممارسة األنشطة االستثمارية وتقوم بعملياتها وفقاً لعقد التأسيس ونظامها األساسي وبما يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء .إن األغراض
التى تأسست من أجلها الشركة هى:
•االستثمار فى القطاعات التجارية والعقارية والصناعية والزراعية والخدمية ،وذلك من خالل المساهمة في تأسيس الشركات أو شراء أسهم وصكوك
هذه الشركات.
•إدارة أموال الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة واألفراد واستثمار هذه األموال في مختلف القطاعات االقتصادية بما فيها إدارة المحافظ
المالية والعقارية.
•تقديم وإعداد الدراسات واالستشارات الفنية واالقتصادية والتقييمية ،ودراسة المشاريع المتعلقة باالستثمار واعداد الدراسات وتأسيس الشركات
لحساب الغير.
•الوساطة فى معامالت متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
•القيام باألعمال الخاصة بوظائف مدير االصدار لألسهم والصكوك التى تصدرها الشركات والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية ،والقيام بأعمال
أمناء االستثمار بما في ذلك إدارة االصدارات وإدارة عمليات االكتتاب فيها ،وتلقي وتغطية االكتتاب.
•التمويل والوساطة في عمليات التجارة الدولية.
•منح التمويل للغير مع مراعاة أصول السالمة المالية في منح التمويل ،ومع المحافظة على استمرارية السالمة للمركز المالي للشركة طبقاً للشروط
والقواعد والحدود التى يضعها بنك الكويت المركزي ووفقاً ألحكام الشريعة االسالمية.
•التعامل والمتاجرة في سوق القطع األجنبي وسوق المعادن الثمينة داخل دولة الكويت وخارجها لحساب الشركة.
•مزاولة جميع األعمال المتعلقة بتداول وحفظ األوراق المالية ،بما في ذلك بيع وشراء األوراق المالية والصكوك وأسهم وصكوك الشركات والهيئات
الحكومية والمحلية والدولية ،فى الداخل والخارج.
•القيام بكافة الخدمات التى تساعد على تطوير وتدعيم قدرة السوق المالي والنقدي فى دولة الكويت وتلبية حاجاته ،وذلك فى حدود القانون وتعليمات
وقرارات بنك الكويت المركزي ذات العالقة.
•تملك حقوق الملكية الصناعية وبراءات االختراع والعالمات التجارية والصناعية والرسومات التجارية وحقوق الملكية األدبية والفكرية المتعلقة بالبرامج
واستغاللها وتأجيرها.
•إدارة المحافظ الدولية واستثمار وتنمية األموال فى العمليات التجارية لحسابها ولحساب الغير طبقاً للقوانين والقرارات ذات الصلة.
•استثمار أموالها في مختلف أوجه االستثمار التى يقرها بنك الكويت المركزي ،وبصفة رئيسية التمويل اإلسالمي.
•إنشاء صناديق االستثمار لحسابها ولحساب الغير وطرح وحداتها لالكتتاب والقيام بوظيفة أمين االستثمار أو مدير االستثمار للصناديق االستثمارية في
الداخل والخارج طبقاً للقوانين والقرارات السارية في هذا الخصوص.
•مزاولة أي نشاط آخر يهدف لتنمية ودعم السوق المالي والنقدي في دولة الكويت.
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إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة شــركة حيــاة لالســتثمار ش.م.ك( .مقفلــة) وشــركاتها التابعــة (يشــار إليهــم بـ "المجموعــة" وبصفــة فرديــة بـ"شــركات المجموعــة") وحصــة المجموعــة
فــي الشــركات التــي تخضــع لســيطرة مشــتركة.
فيما يلي تفاصيل شركات المجموعة والشركات التي تخضع لسيطرة مشتركة كما في  31ديسمبر :2015

بلد
التأسيس

اسم الرشكة

حصة امللكية

النشاط
الرئيس

2015

2014

رشكة حياة لالستثمار العقاري ذ.م.م.

السعودية

50%

50%

العقارات

رشكة فلل حياة ذ.م.م.

السعودية

50%

-

العقارات

رشكة حياة لإلنشاءات ش.م.ل.

لبنان

100%

100%

أعمال إنشائية

إموبيليار برييتوس إس إيه

بنما

100%

100%

العقارات

رشكة تخضع لسيطرة مشرتكة

الرشكات التابعة

تــم الموافقــة علــى إصــدار البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2015مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي  1مــارس  .2016ولمســاهمي الشــركة الحــق فــي تعديــل
هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة فــي االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العموميــة.

.2أسس االعداد
أ) األساس المحاسبي
تــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة المعدلــة لالســتخدام مــن قبــل حكومــة دولــة الكويــت لمؤسســات الخدمــات الماليــة
التــي تخضــع لرقابــة بنــك الكويــت المركــزي .وتتطلــب تلــك القواعــد تطبيــق كافــة المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة باســتثناء متطلبــات معيــار المحاســبة الدولــي رقــم
 39حــول المخصــص المجمــع لالنخفــاض فــي القيمــة والتــي تحــل محلهــا متطلبــات بنــك الكويــت المركــزي حــول الحــد األدنــى للمخصــص العــام.
إن مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة الخــاص بالتســهيالت االئتمانيــة يتفــق فــي كافــة النواحــي الجوهريــة مــع متطلبــات بنــك الكويــت المركــزي والمعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة حــول المخصــص المحــدد .إضافــة إلــى ذلــك ،ووفقــاً لتعليمــات بنــك الكويــت المركــزي ،يتــم احتســاب الحــد األدنــى للمخصــص العــام بنســبة 1%
للتســهيالت النقديــة و 0.5%للتســهيالت غيــر النقديــة ،بالصافــي بعــد اســتبعاد بعــض فئــات الضمــان ،والتــي ينطبــق عليهــا تعليمــات بنــك الكويــت المركــزي وال
تخضــع لمخصــص محــدد (ايضــاح ( 3ك)).
إضافة إلى ذلك ،فإن البيانات المالية المجمعة تلتزم كذلك باألحكام ذات الصلة من قانون الشركات رقم  1لسنة "( 2016القانون الجديد") والالئحة التنفيذية
للقانون رقم  25لسنة  2012وتعديالته والقرار والوزاري رقم  18لسنة  1990وعقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.
تــم إصــدار قانــون الشــركات الجديــد رقــم  1لســنة  2016فــي  24ينايــر  2016الــذي تــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ  1فبرايــر  ،2016والــذي بموجبــه تــم إلغــاء
قانــون الشــركات رقــم  25لســنة  2012وتعديالتــه .طبقــا للمــادة رقــم  ،5يكــون القانــون الجديــد ســاري المفعــول بأثــر رجعــي اعتبــاراً مــن  26نوفمبــر  ،2012وستســتمر
الالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  25لســنة  ،2012وتعديالتــه ،بالنفــاذ حتــى إصــدار الالئحــة التنفيذيــة الجديــدة.
خــال عــام  ،2015أصــدرت هيئــة أســواق المــال الالئحــة التنفيذيــة الجديــدة للقانــون رقــم  7لســنة  ،2010بموجــب التعميــم رقــم  2015/72المــؤرخ  .2015/11/9وقــد
حلــت الالئحــة التنفيذيــة الجديــدة محــل قــرارات هيئــة اســواق المــال الصــادرة ســابقاً بمــا تضمــن معــه قــرار إصــدار الالئحــة التنفيذيــة الســابقة لقانــون هيئــة اســواق
المــال ،ويســري تطبيــق الالئحــة التنفيذيــة الجديــدة اعتبــارا مــن تاريــخ نشــرها فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ  10نوفميــر  2015وتلتــزم الشــركات الخاضعــه لهــا بتوفيــق
أوضاعهــا خــال األطــر الزمنيــة المقــررة بقــرار إصــدار الالئحــة التنفيذيــة الجديــدة ،وتعمــل الشــركة علــى توفيــق أوضاعهــا وفقــا للقواعــد الجديــدة بالالئحــة التنفيذيــة
وتعليمــات هيئــة اســواق المــال ذات الصلــة.
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ب) أسس القياس
تم إعداد تلك البيانات المالية المجمعة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء البنود المادية التالية الواردة في بيان المركز المالي المجمع والتي يتم قياسها
بالقيمة العادلة:
• االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛
• االستثمارات المتاحة للبيع؛
• العقارات االستثمارية.

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

د)	 التغيرات في السياسات المحاسبية
قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية السارية خالل السنة.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  19برامج المزايا المحددة :مساهمات الموظفين
يتطلب معيار المحاســبة الدولي رقم  19من المنشــأة النظر في المســاهمات المقدمة من الموظفين أو أطراف أخرى عند المحاســبة عن برامج المزايا المحددة.
وبمــا أن المســاهمات ترتبــط بالخدمــة ،ينبغــي أن تنســب تلــك المســاهمات إلــى فتــرات الخدمــة علــى شــكل مزايــا ســالبة .توضــح هــذه التعديــات أنــه إذا كان مبلــغ
المســاهمات مســتقال عــن عــدد ســنوات الخدمــة ،يســمح للمنشــأة بــأن تســجل هــذه المســاهمات كانخفــاض فــي تكلفــة الخدمــات فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تقديــم
الخدمــة ،بــدال مــن تخصيــص المســاهمات إلــى فتــرات الخدمــة .يســري هــذا التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1يوليــو  .2014ال يتعلــق هــذا التعديــل
بالمجموعــة ،نظــرا ألنــه لــم تقــم أيــا مــن شــركات المجموعــة لديهــا برامــج مزايــا محــددة مــع مســاهمات مــن الموظفيــن أو أطــراف أخــرى.
مــن غيــر المتوقــع أن يكــون للتحســينات الســنوية للــدورة  2012-2010و 2013-2011أي تأثيــر مــادي علــى المجموعــة والتــي تســري علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ
فــي أو بعــد  1يوليــو .2014
لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ولكنه لم يسري بعد.

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

( )iاألحكام
إن المعلومات حول األحكام والتقديرات المســتخدمة عند تطبيق السياســات المحاســبية التي لها أبلغ األثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية المجمعة
مبينــة فــي اإليضاحــات التاليــة:

تصنيف األدوات المالية
يتعيــن علــى اإلدارة أن تقــرر عنــد شــراء األدوات الماليــة مــا إذا كان يتــم تصنيفهــا كاســتثمارات متاحــة للبيــع أو محتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق أو اســتثمارات
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر أو قــروض وذمــم مدينــة .وعنــد اتخــاذ األحــكام تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار الغــرض األساســي مــن اقتنــاء تلــك األداة
وكيــف تنــوي إدارتهــا ومراقبــة أدائهــا.
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تصنيف العقارات
إن تحديــد تصنيــف العقــار يعتمــد علــى الظــروف الخاصــة ونيــة اإلدارة .إن العقــار الــذي يتــم االحتفــاظ بــه إلعــادة البيــع فــي إطــار األعمــال االعتياديــة أو الــذي يكــون فــي
مرحلــة التطويــر لغــرض البيــع يتــم تصنيفــه كمخــزون .أن العقــار المحتفــظ بــه بغــرض اكتســاب إيــرادات إيجاريــة أو ترقبــا الرتفــاع قيمتــه الرأســمالية أو كالهمــا يتــم
تصنيفــه كعقــار اســتثماري .إن العقــار المحتفــظ الســتخدامه فــي إنتــاج أو توريــد البضائــع أو الخدمــات أو ألغــراض إداريــة يتــم تصنيفــه كممتلــكات ومعــدات.

( )iiاالفتراضات وعدم التأكد من التقديرات
إن المعلومــات حــول االفتراضــات وعــدم التأكــد مــن التقديــرات والتــي لهــا مخاطــر كبيــرة بمــا يــؤدي إلــى تعديــل جوهــري فــي الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2015
تتضمن:
• اختبار االنخفاض في القيمة :االفتراضات األساسية التي تقوم عليها المبالغ القابلة لالسترداد ،بما في ذلك المبالغ القابلة لالسترداد.
• تحقق المخصصات وقياسها :االفتراضات األساسية حول احتمالية وحجم تدفق الموارد.

قياس القيمة العادلة
يوجد عدد من السياسات المحاسبية واإلفصاحات للمجموعة يتطلب قياس القيمة العادلة ،لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
لــدى المجموعــة إطــار عمــل للرقابــة مطبــق فيمــا يتعلــق بقيــاس القيمــة العادلــة .وذلــك يشــمل فريــق اســتثمار يتولــى المســؤولية الشــاملة عــن اإلشــراف علــى جميــع
القياســات القيمــة العادلــة الهامــة.
عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام معين ،تستخدم المجموعة قدر اإلمكان بيانات السوق التي يمكن قياسها .يتم تصنيف القيمة العادلة إلى مستويات
مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:
• المستوى األول :األسعار المعلنة (غير معدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المطابقة.
• المستوى الثاني :مدخالت تختلف عن األسعار المعلنة ضمن المستوى األول التي يمكن قياسها للموجودات والمطلوبات
إما بطريقة مباشرة (مثال :األسعار) أو بطريقة غير مباشرة (مثال :مشتقة من األسعار).
• المستوى الثالث :مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات األسواق التي يمكن قياسها (مدخالت غير
قابلة للقياس).
فــي حــال أمكــن تصنيــف المدخــات المســتخدمة لقيــاس القيمــة العادلــة ألصــل أو التــزام معيــن فــي مســتويات مختلفــة فــي التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة،
عندئــذ يتــم تصنيــف قيــاس القيمــة العادلــة ككل فــي نفــس مســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة وفقــا ألدنــى مســتوى للمدخــات التــي تكــون ذات أهميــة
بالنســبة للقيــاس ككل.
تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية الفترة المحاسبية التي يحدث خاللها التغيير.
إن إيضاح  6للعقارات االستثمارية ،يتضمن مزيد من المعلومات حول الطريقة المستخدمة للتوصل إلى القيمة العادلة.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة
باستثناء التغيرات المبينة في إيضاح ( 2د) ،قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بثبات لجميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية المجمعة.

أ)	 أسس التجميع
الشركات التابعة
الشــركات التابعــة هــي تلــك الشــركات التــي يكــون للمجموعــة ســيطرة عليهــا .تســيطر المجموعــة علــى شــركة معينــة عندمــا تتعــرض أو يترتــب لهــا حقــوق فــي العوائــد
المتغيــرة مــن مشــاركتها مــع تلــك الشــركة ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســيطرتها علــى الشــركة.
يتــم تجميــع البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة ،مــن تاريــخ بــدء الســيطرة وحتــى تاريــخ انتهــاء الســيطرة .السياســات المحاســبية
للشــركات التابعــة وشــركات المحاصــة تتوافــق مــع السياســات المحاســبية المطبقــة مــن قبــل المجموعــة.

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

االستثمار في شركات محاسب عنها وفقا لطريقة حقوق الملكية المحاسبية
إن حصة المجموعة في الشركات المستثمر بها المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية تتألف من حصص في مشاريع مشتركة .المشروع المشترك هو ترتيب
يكون فيه للمجموعة سيطرة مشتركة ،حيث يكون للمجموعة حقوق في صافي موجودات الترتيبات ،بدال من الحقوق في موجوداتها واالتزامات بمطلوباتها.
يتــم المحاســبة عــن االســتثمار فــي المشــروع المشــترك باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة ويتــم إثباتهــا مبدئيــا بالتكلفــة والتــي تتضمــن تكاليــف المعاملــة .إن تكلفــة
االســتثمار تتضمــن تكاليــف المعامــات .الحقــا لالعتــراف المبدئــي ،تتضمــن البيانــات الماليــة المجمعــة حصــة المجموعــة مــن أربــاح أو خســائر الدخــل الشــامل اآلخــر
للشــركة المســتثمر بهــا المحاســب عنهــا بحقــوق الملكيــة ،حتــى تاريــخ انتهــاء الســيطرة المشــتركة.

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

ب) النقد واألرصدة لدى البنوك
يتكون النقد واألرصدة لدى البنوك من األرصدة النقدية وودائع ألجل ذات فترة اســتحقاق أصلي لمدة ثالثة أشــهر أو أقل من تاريخ الشــراء التي تخضع لمخاطر
ضئيلة من التغيرات في القيمة العادلة ،ويتم استخدامها من قبل المجموعة في إدارة االلتزامات قصيرة األجل.

ج) االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،إذا كانت محتفظ بها بغرض المتاجرة أو مصنفة بالقيمة العادلة عند االعتراف المبدئي.
يتــم تصنيــف االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر إذا قامــت المجموعــة بــإدارة تلــك االســتثمارات واعتمــدت فــي قــرارات البيــع والشــراء علــى
أســاس قيمتهــا العادلــة وفقــاً إلدارة المخاطــر أو اســتراتيجية االســتثمار الموثقــة لــدى المجموعــة .يتــم تســجيل تكاليــف المعاملــة المرتبطــة بهــا فــي بيــان األربــاح أو
الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع .يتــم قيــاس االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة ويتــم تســجيل التغيــرات عليهــا
فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع.
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بعــد االعتــراف المبدئــي ،يتــم قيــاس كافــة اإلســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة ويتــم إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي
بيان األرباح أو الخســائر والدخل الشــامل اآلخر المجمع.

د)	 االستثمارات المتاحة للبيع
يتــم إثبــات تلــك الموجــودات مبدئيــا بالقيمــة العادلــة زائــداً أي تكاليــف معامــات مرتبطــة بهــا مباشــرة .والحقــا للتســجيل المبدئــي ،يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة
مــع تســجيل التغيــرات عليهــا بخــاف خســائر انخفــاض القيمــة وفــروق صــرف العمــات األجنبيــة علــى أدوات الديــن فــي الدخــل الشــامل اآلخــر وتســجل متراكمــة فــي
احتياطــي القيمــة العادلــة.
إن االســتثمارات فــي أدوات الملكيــة التــي ليــس لهــا ســعر ســوقي معلــن فــي ســوق نشــط والتــي ال يمكــن قياســها بصــورة موثــوق بهــا تقــاس بالتكلفــة ناقصــاً انخفــاض
القيمــة.
عند استبعاد تلك الموجودات ،يتم إعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية إلى بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.

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

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

ز)	 موجودات أخرى
يتم إدراج الموجودات األخرى بالتكلفة المطفأة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة (إيضاح ( 3ك)) باستثناء ما يلي:

 .iموجودات غير ملموسة
تمثل الموجودات غير الملموسة تراخيص برامج الكمبيوتر .يتم إدراج برامج الكمبيوتر التي حصلت عليها المجموعة بالتكلفة ناقصاً
اإلطفاء المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة (إيضاح ( 3ك)).

ويتــم رســملة النفقــات الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد تلــك النفقــات مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة فــي األصــل المحــدد
المتعلــق بهــا .يتــم تســجيل كافــة النفقــات األخــرى فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع عنــد تكبدهــا.
يتــم إثبــات اإلطفــاء فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة
المقــدرة لتراخيــص البرامــج مــن تاريــخ توافرهــا لالســتخدام .األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لتراخيــص برامــج الكمبيوتــر هــي ثالثــة ســنوات.
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 .iiممتلكات ومعدات
التحقق والقياس
يتــم قيــاس الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــا االســتهالك المتراكــم وأيــة خســائر إنخفــاض فــي القيمــة (إيضــاح ( 3ك)) .تتضمــن
التكلفــة النفقــات التــي تتعلــق بصــورة مباشــرة بشــراء األصــل.
يتــم تحديــد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن بيــع بنــد مــن الممتلــكات والمعــدات مــن خــال مقارنــة متحصــات البيــع مــع القيمــة الدفتريــة
للممتلــكات والمعــدات ويتــم إدراجهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع.

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

 5سنوات
 5سنوات
 3سنوات

يتم مراجعة طريقة االستهالك واألعمار اإلنتاجية بتاريخ التقرير.

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

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

ط) المطلوبات األخرى
يتم إدراج المطلوبات األخرى بالتكلفة المطفأة.

ي) تحقق االيرادات
إيرادات التمويل اإلسالمي
يتــم االعتــراف بإيــرادات الوكالــة علــى أســاس نســبي زمنــي ،مــع األخــذ فــي االعتبــار أصــل المبلــغ القائــم والمعــدالت المطبقــة للربــح المتوقــع بإســتخدام معــدل
الربح الفعلي.
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إيرادات األتعاب والعموالت
تمثــل إيــرادات األتعــاب والعمــوالت أتعــاب إدارة األصــول المكتســبة مــن قبــل المجموعــة علــى أنشــطة األمانــة .يتــم االعتــراف بإيــرادات األتعــاب والعمــوالت علــى
أســاس االســتحقاق.

إيرادات توزيعات أرباح
تتحقق االيرادات من توزيعات األرباح عند ثبوت الحق في استالمها.

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

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

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

العمليات األجنبية
يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات العمليــات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي وفقــاً ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي .كمــا يتــم تحويــل إيــرادات
ومصاريــف العمليــات األجنبيــة إلــى الدينــار الكويتــي وفقــاً ألســعار الصــرف فــي تواريــخ المعامــات.
يتم إثبات فروق العمالت األجنبية في الدخل الشامل اآلخر ،ويتم عرضها في احتياطي ترجمة العملة األجنبية.
عندمــا يتــم اســتبعاد عمليــة أجنبيــة بكاملهــا أو جــزء منهــا بحيــث فقــدان تلــك الســيطرة ،فــإن المبلــغ المتراكــم فــي احتياطــي ترجمــة العملــة األجنبيــة المتعلــق بتلــك
العملية األجنبية يتم إعادة تصنيفه إلى بيان األرباح أو الخســائر كجزء من الربح أو الخســارة عند االســتبعاد .عندما تقوم المجموعة باســتبعاد جزء من حصتها
فــي شــركة تابعــة مــع االحتفــاظ بالســيطرة ،فــإن النســبة ذات الصلــة مــن المبلــغ المتراكــم يتــم إعادتهــا للحصــص غيــر المســيطرة.
عندمــا يكــون مــن المقــرر ســداد بنــد نقــدي مســتحق مــن أو إلــى عمليــة أجنبيــة وليــس مخططــاً وال يحتمــل ســداده فــي المســتقبل القريــب ،فــإن فــروق صــرف العمــات
األجنبية الناتجة عن هذا البند النقدي تشكل جزءا من صافي االستثمار في عملية أجنبية وبالتالي يتم إثبات تلك الفروق في الدخل الشامل اآلخر ويتم عرضها
فــي احتياطــي ترجمــة العمــات األجنبيــة.

م) مزايا الموظفين
الموظفين الكويتيين
إن حقــوق التقاعــد والحقــوق االجتماعيــة األخــرى الخاصــة بالموظفيــن الكويتييــن يتــم تغطيتهــا حســب أنظمــة المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة والتــي يتــم
بموجبها تحصيل اشتراكات شهرية من المجموعة والعاملين على أساس نسبة مئوية ثابتة من الرواتب .يتم تحميل حصة المجموعة من المساهمات في هذا
النظــام وهــو نظــام تقاعــدي ذو مســاهمات محــددة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر المجمــع فــي الســنة المرتبطــة بهــا.

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

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

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

ع) الضريبة
الشركة مسجلة في دولة الكويت .بموجب أحكام القوانين الكويتية ،فانه ال يستحق على الشركة ضريبة دخل أو ضريبة عقارية أو ضرائب الشركات أو ضريبة
أرباح رأسمالية أو ضرائب أخرى.
يجوز أن تخضع ايرادات االستثمار واألرباح الرأسمالية المستلمة من قبل الشركة إلى محجوز الضمان المفروض في بلد التأسيس .يتم تسجيل هذه االيرادات
أو األرباح مطروحاً منها محجوز الضمان الضريبي في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.
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ف) مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
يتعيــن علــى الشــركة المســاهمة بحصــة لمؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي .يتــم تســجيل حصــة مســاهمة الشــركة لمؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي كمصــروف فــي
السنة التي يتعين فيها المساهمة بهذه الحصة .يتم احتساب حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بواقع  1٪من صافي الربح ويستثنى منها  10%من صافي
األرباح كمخصص لالحتياطي اإلجباري حتى يصل مجموعه إلى  50%من رأس المال ،ومن ثم يتوقف هذا االستثناء ويتم احتساب حصة المؤسسة على كامل
صافي الربح .كما يتم اســتثناء أرباح الشــركات المســاهمة الكويتية التابعة والزميلة عند احتســاب الحصة.

ص) الزكاة
يتم حساب مساهمة الزكاة والمنصوص عليها وفقا لمتطلبات القانون رقم  46لعام  2006وتقيد في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المجمع.

ق) المعايير الجديدة الصادرة ولكن لم تسري بعد
المعيار الدولي للتقارير المالية  - 15اإليرادات من العقود مع العمالء
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  15كيفية وموعد اعتراف الكيان باإليرادات وكذلك يتطلب من هذه الكيانات تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات
أكثــر وإفصاحــات ذات صلــة .يوفــر المعيــار نمــوذج فــردي واحــد مــن خمــس خطــوات قائــم علــى المبــادئ ليتــم تطبيقــه علــى جميــع العقــود مــع العمــاء .صــدر المعيــار
فــي مايــو  2014وينطبــق علــى البيانــات الماليــة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2018

المعيار الدولي للتقارير المالية  - 9األدوات المالية
إن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9الصــادر فــي يوليــو  2014يحــل محــل التوجيهــات الحاليــة الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي  39األدوات الماليــة :التحقــق
والقياس .يتضمن المعيار الدولي للتقارير المالية  9التوجيهات المعدلة بشــأن تصنيف وقياس األدوات المالية ،بما في ذلك النموذج الجديد لخســارة االئتمان
المتوقعــة وذلــك الحتســاب االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات الماليــة والمتطلبــات الجديــدة لمحاســبة التحــوط العامــة .كمــا يحمــل أيضــا هــذا المعيــار توجيهــات
تحقــق واســتبعاد األدوات الماليــة مــن معيــار المحاســبة الدولــي  .39يســري المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9للفتــرات المحاســبية الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد
 1ينايــر .2018
إن اإلدارة حاليا بصدد تقييم أثر تطبيق هذا المعيار على المركز واألداء المالي للمجموعة.
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 .4استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
2015

2014

29,641

53,281

د.ك

صندوق مشرتك

د.ك

 .5مدينو تمويل إسالمي
2015

2014

الرصيد يف  1يناير (قبل املخصص العام)

5,588,372

5,361,224

إضافات

506,118

227,148

مبالغ مسددة

()6,094,490

-

-

5,588,372

مخصص عام

-

()55,884

الرصيد يف  31ديسمرب

-

5,532,488

د.ك

د.ك

فيما ييل الحركة يف املخصص االنخفاض يف القيمة:

2015

2014

الرصيد يف  1يناير

55,884

53,612

مخصص انخفاض القيمة

4,911

2,272

عكس االنخفاض يف القيمة

()60,795

-

الرصيد يف  31ديسمرب

-

55,884

د.ك

خالل السنة ،قامت الشركة بتحصيل كافة أرصدة مديني التمويل اإلسالمي ،وتم عكس المخصص العام المتراكم بمبلغ  55,884دينار كويتي.
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 .6عقارات استثمارية
2015

2014

الرصيد يف  1يناير

7,351,082

7,914,851

تكاليف انشاء مرسملة

234,161

403,259

التغري يف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية (إيضاح )13

123,455

)(1,168,113

د.ك

د.ك

ربح ترجمة عمالت أجنبية

172,521

201,085

القيمة الدفرتية يف  31ديسمرب

7,881,219

7,351,082

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية علــى أســاس القيمــة األقــل بيــن التقييميــن كمــا فــي  31ديســمبر  2015مــن قبــل مقيميــن مســتقلين معتمديــن مــن المختصيــن فــي هــذا
القطــاع فــي تقييــم هــذا النــوع مــن االســتثمار العقــاري.
إن قيــاس القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية تــم تصنيفهــا وفقــا للمســتوى  2علــى أســاس المدخــات ألســلوب التقييــم المتبــع .ألغــراض قيــاس القيمــة العادلــة ،يتــم اســتخدام مبــدأ
االســتبدال والــذي يعكــس التوقعــات الحاليــة للســوق بشــأن تكلفــة االســتبدال المســتقبلية المقــدرة فــي الدولــة التــي تقــع فيهــا العقــارات االســتثمارية.

 .7استثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
لدى الشركة مشروعين مشتركين ،ويتم المحاسبة عن كليهما بطريقة حقوق الملكية.

رشكة حياة
لالستثمار العقاري ذ.م.م

رشكة فلل
حياة ذ.م.م

النشاط الرئييس

العقارات

العقارات

امللكية

50%

50%

املكان الرئييس ملزاولة األعمال  /بلد التأسيس

السعودية

السعودية

تــم هيكلــة شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري ذ.م.م .وشــركة فلــل حيــاة ذ.م.م .ككيانيــن منفصليــن وتمتلــك المجموعــة حصــة ملكيــة بنســبة  50%فــي كل منهمــا .ووفقــا لذلــك ،قامــت
المجموعــة بتصنيــف حصتهــا فــي كل مــن شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري ذ.م.م .وشــركة فلــل حيــاة ذ.م.م .كمشــاريع مشــتركة .وفقــا لالتفاقيــة التــي تأسســت بموجبهــا شــركة حيــاة
لالستثمار العقاري ذ.م.م .وشركة فلل حياة ذ.م.م ،.فقد اتفقت المجموعة مع المستثمر اآلخر في المشروع المشترك على مساهمة كل منها بنسبة  50%وكذلك اتخاذ أية قرارات
بصــورة مشــتركة.
أبرمت الشركة ،خالل السنة ،اتفاقية مشروع مشترك جديدة مع شريكها في المشروع المشترك في المملكة العربية السعودية لتأسيس شركة فلل حياة ذ.م.م .ونتيجة لتأسيس
شركة فلل حياة ذ.م.م ،.تم نقل مشروع فلل جدة من شركة حياة لالستثمار العقاري ذ.م.م .إلى شركة فلل حياة ذ.م.م .باالإضافة إلى نقل المدينونية المتعلقة بهذا المشروع.
يلخص الجدول التالي المعلومات المالية لشركة حياة لالستثمار العقاري ذ.م.م .وشركة فلل حياة ذ.م.م .كما يقارن الجدول أيضا بين ملخص المعلومات المالية والقيمة الدفترية
لحصة المجموعة في شركة حياة لالستثمار العقاري ذ.م.م .وشركة فلل حياة ذ.م.م.
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رشكة حياة
لالستثمار العقاري ذ.م.م
2015
د.ك

املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة (بما فيها النقد والنقد املعادل)

217,312,651

2014

2015

192,996,832

-

د.ك

د.ك
-

17,179,945

املطلوبات املتداولة (بما فيها املطلوبات املالية املتداولة باستثناء الدائنون
التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى واملخصصات)

()58,673,684

()28,881,985

-

-

()23,241,683

()45,292,747

()17,175,893

-

حصة املجموعة من صايف املوجودات ()50%

78,053,918

71,865,453

2,026

-

22,000,821

-

-

-

-

صايف املوجودات ()100%

القيمة الدفرتية للحصة يف املرشوع املشرتك
اإليرادات – 7.1

156,107,836
78,053,918
15,185,995

24,908,806

د.ك

2014

-

املطلوبات غري املتداولة (بما فيها املطلوبات املالية غري املتداولة
باستثناء الدائنون التجاريون واألرصدة الدائنة األخرى واملخصصات)

20,710,552

رشكة فلل
حياة ذ.م.م

143,730,906
71,865,453

4,052

2,026

املرصوفات التشغيلية

()8,743,751

()1,227,243

األرباح ()50%

3,221,122

10,386,789

-

3,754,992

-

6,442,244

األرباح ()100%

حصة املجموعة من األرباح

توزيعات األرباح املستلمة من قبل املجموعة

الحركة يف حصة ملكية املجموعة
من االستثمار يف رشكات محاسب عنها بطريقة حقوق امللكية

القيمة الدفرتية يف  1يناير

إضافات خالل السنة

3,221,122
-

71,865,453
3,221,122

10,386,789

توزيعات األرباح املستلمة خالل السنة

-

القيمة الدفرتية يف  31ديسمرب

78,053,918

تأثري رصف العمالت األجنبية

10,386,789

62,990,846

-

حصة املجموعة من الربح

20,773,578

2,967,343

-

-

-

-

-

-

-

2,026

-

()3,754,992

-

-

71,865,453

2,026

2,242,810

-

-

 7.1اإليرادات

2015

2014

الفائض عند إعادة تقييم عقار استثماري

12,620,103

11,817,375

إيرادات تأجري

2,565,892

-

ربح بيع مرشوع عقاري

-

10,183,446

15,185,995

22,000,821

د.ك
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 .8موجودات أخرى
2015

2014

مبلغ مقدم لالستثمار
مدفوعات مقدما ً

6,415,053

6,415,053

49,414

89,716

أرصدة مدينة

51,281

446,808

ممتلكات ومعدات

9,194

3,167

موجودات غري ملموسة

715

1,327

أخرى

-

1,941

6,525,657

6,958,012

د.ك

د.ك

إن المبلــغ المقــدم لالســتثمار يمثــل مســاهمة الشــركة لزيــادة رأس مــال شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري .ســيتم إدراج هــذه المســاهمة فــي القيمــة الدفتريــة لشــركة حيــاة لالســتثمار
العقــاري حالمــا يتــم الحصــول علــى موافقــة الجهــات الرقابيــة المعنيــة.

 .9دائنو تمويل اسالمي
2015

2014

مرابحة

12,861,506

14,787,408

وكالة

2,117,950

4,138,328

14,979,456

18,925,736

د.ك

د.ك

إن استحقاق دائنو تمويل اسالمي مبين في إيضاح .19
يتراوح معدل الفائدة الفعلي على دائنو تمويل إسالمي بين  3.25%و  :2014( 5%بين  3.25%و  )5.5%سنوياً.

 .10مطلوبات أخرى
2015
د.ك

2014
د.ك

زكاة مستحقة

100,327

553,226

حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مستحقة

85,999

493,499

توزيعات أرباح مستحقة

4,000

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

820,816

أرصدة دائنة أخرى

245,893

208,921

1,257,035

2,826,815
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 .11حقوق الملكية
رأس المال

بلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح بــه والمصــدر والمدفــوع بالكامــل نقــداً  15,000,000دينــار كويتــي ( 15,000,000 :2014دينــار كويتــي) مــوزع علــى  150,000,000ســهم (:2014
 150,000,000ســهم) قيمــة كل ســهم  100فلــس.

احتياطي إجباري

وفقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  25لســنة  2012وتعديالتــه وعقــد تأســيس الشــركة ،يتــم تحويــل  10%مــن ربــح الســنة قبــل حصــة
مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي والــزكاة ومكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى االحتياطــي اإلجبــاري حتــى يصــل إجمالــي االحتياطــي إلــى  50%مــن رأس المــال المدفــوع.
إن توزيع االحتياطي اإلجباري محدد بالمبلغ المطلوب لتوزيع أرباح تصل إلى  5%من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تكفي فيها األرباح المرحلة لدفع مثل هذه التوزيعات.

احتياطي اختياري

وفقا لعقد تأسيس الشركة ،يتعين تحويل  10%من ربح السنة قبل حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى حساب االحتياطي االختياري.
يتم وقف هذه التحويالت بقرار من المساهمين من خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي وبناء على توصيات مجلس اإلدارة .ال توجد قيود على توزيع هذا االحتياطي.

توزيعات األرباح

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2014قامت الشركة بتوزيع أرباحا نقدية بواقع  20فلسا للسهم الواحد تبلغ  3,000,000دينار كويتي.

 .12معامالت وأرصدة لدى أطراف ذات صلة
يتــم اعتبــار األطــراف أطرافــاً ذات صلــة عندمــا يكــون للطــرف القــدرة علــى الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو يمكنــه ممارســة تأثيــر هــام عليــه عنــد اتخــاذ قــرارات ماليــة وتشــغيلية ويكــون لــه
ســيطرة مشــتركة علــى الطــرف اآلخــر.
تتضمــن األطــراف ذات الصلــة بصــورة أساســية المســاهمين الرئيســيين بالشــركة والمديريــن التنفيذييــن والشــركات التابعــة والزميلــة وموظفــي اإلدارة العليــا وأفــراد عائالتهــم المقربيــن.
يتــم القيــام بالمعامــات مــع أطــراف ذات صلــة فــي إطــار النشــاط االعتيــادي للشــركة وتتــم وفقــاً للبنــود والشــروط المعتمــدة مــن قبــل إدارة الشــركة أو مجلــس اإلدارة.
فيما يلي األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات الصلة:

2015
د.ك

املساهمني

546,477

األرصدة لدى البنوك

2014
د.ك

760,853

رشكة تخضع لسيطرة مشرتكة
مدينو وكالة

-

3,244,288

ربح وكالة

193,783

232,588

موظفي اإلدارة العليا
أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى

696,391

المدفوعات لموظفي اإلدارة العليا

768,506

يشمل موظفي اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الرئيسيين في اإلدارة من لهم الصالحية والمسؤولية عن التخطيط والتوجيه والسيطرة على أنشطة المجموعة.
تتمثل المعامالت الهامة مع موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة برواتب وبدالت ومزايا أخرى بمبلغ  420,000دينار كويتي ( 330,000 :2014دينار كويتي).
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 .13صافي إيرادات ( /خسارة) االستثمار
2015

2014

(خسائر) /أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

()129

48,442

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

1,167

16,643

التغري يف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية (إيضاح )6

123,455

()1,168,113

د.ك

د.ك

أرباح من مدينو تمويل اسالمي

337,788

400,901

خسارة ترجمة عمالت أجنبية

()148,935

()94,444

313,346

()796,571

 .14تكاليف موظفين
خــال الســنة ،قامــت الشــركة بتعديــل سياســتها الخاصــة بترحيــل رصيــد إجــازات الموظفيــن المتراكمــة .نتيجــة لذلــك ،قامــت الشــركة بشــطب رصيــد اإلجــازات بالزيــادة بمبلــغ 180,206
دينــار كويتــي فــي الســنة الحاليــة.

 .15مصاريف أخرى
2015

2014

إيجار

50,664

50,664

أتعاب مهنية

51,098

55,763

مصاريف سفريات

34,356

35,456

د.ك

د.ك

رسوم واشرتاكات

21,116

23,323

تكلفة االستثمار املبارش

12,716

16,196

أخرى

72,679

47,603

242,629

229,005

 .16ربحية السهم األساسية والمخففة
2015

2014

ربح السنة (دينار كوييت)

1,748,534

7,521,143

املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

150,000,000

150,000,000

ربحية السهم األساسية واملخففة (فلس)

11.66

50.14
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 .17موجودات األمانة
تمثل موجودات األمانة استثمارات مدارة من قبل المجموعة لصالح العمالء .إن هذه الموجودات ليست موجودات المجموعة وبالتالي ال يتم إدراجها في البيانات المالية المجمعة.
كمــا فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي ،بلــغ إجمالــي موجــودات األمانــة المــدارة مــن قبــل المجموعــة  4,590,371دينــار كويتــي ( 5,956,360 :2014دينــار كويتــي) .إن األتعــاب والعمولــة
والمســتلمة عــن موجــودات األمانــة بلغــت  52,015دينــار كويتــي ( 75,910 :2014دينــار كويتــي).

 .18األدوات المالية  -القيمة العادلة
التصنيف المحاسبي والقيم العادلة
يبيــن الجــدول التالــي القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة ،بمــا فــي ذلــك مســتوياتها فــي تسلســل القيمــة العادلــة .وال يتضمــن هــذا الجــدول معلومــات
القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة فــي حــال كانــت القيمــة الدفتريــة تمثــل تقديــر تقريبــي معقــول للقيمــة العادلــة.

 31ديسمرب 2015

استثمارات
بالقيمة
العادلة من
خالل األرباح
إيضاح والخسائر
د.ك

موجودات مالية
تم قياسها
بالقيمة العادلة

استثمارات بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر

4

القيمة الدفرتية

استثمارات
متاحة للبيع

قروض
ومدينون

د.ك

د.ك

مطلوبات مالية اإلجمايل
أخرى

د.ك

د.ك

القيمة العادلة

املستوى
األول

املستوى
الثاين

املستوى
الثالث

اإلجمايل

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

29,641

-

-

-

29,641

-

29,641

-

29,641

29,641

-

-

-

29,641

-

29,641

-

29,641

موجودات مالية
لم يتم قياسها
بالقيمة العادلة
أرصدة لدى
البنوك

مدينو تمويل
إسالمي

5

استثمارات
متاحة للبيع

-

-

564,616

-

564,616

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90,134

-

-

90,134

-

-

-

-

-

90,134

564,616

-

654,750

-

-

-

-

مطلوبات مالية
لم يتم قياسها
بالقيمة العادلة
دائنو تمويل
إسالمي

9

-

-

14,979,456

-

14,979,456

-

-

-

-

-

-

14,979,456

-

14,979,456

-

-

-

-
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 31ديسمرب 2014

استثمارات
بالقيمة
العادلة من
خالل األرباح
إيضاح والخسائر
د.ك

موجودات مالية
تم قياسها
بالقيمة العادلة

استثمارات بالقيمة
العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر

4

القيمة الدفرتية

استثمارات
متاحة للبيع

قروض
ومدينون

د.ك

د.ك

مطلوبات مالية اإلجمايل
أخرى

د.ك

د.ك

القيمة العادلة

املستوى
األول

املستوى
الثاين

املستوى
الثالث

اإلجمايل

د.ك

د.ك

د.ك

د.ك

53,281

-

-

-

53,281

-

53,281

-

53,281

53,281

-

-

-

53,281

-

53,281

-

53,281

موجودات مالية
لم يتم قياسها
بالقيمة العادلة
أرصدة لدى
البنوك

مدينو تمويل
إسالمي

5

استثمارات
متاحة للبيع

-

-

1,929,719

-

1,929,719

-

-

-

-

-

-

5,532,488

-

5,532,488

-

-

-

-

-

90,134

-

90,134

-

-

-

-

90,134

7,462,207

7,552,341

-

-

-

-

-

مطلوبات مالية
لم يتم قياسها
بالقيمة العادلة
دائنو تمويل
إسالمي

9

-

-

18,925,736

-

18,925,736

-

-

-

-

-

-

18,926,736

-

18,925,736

-

-

-

-

تــم تحديــد القيمــة العادلــة الســتثمارات المجموعــة فــي الصنــدوق المشــترك المصنــف ضمــن المســتوى  2باســتخدام صافــي قيمــة موجــودات الصنــدوق المشــترك ،وفقــا إلفــادة المديــر
اإلداري للصنــدوق .بالنســبة لهــذا االســتثمار ،وتعتقــد اإلدارة أن المجموعــة يمكنهــا اســترداد اســتثماراتها بصافــي قيمــة الموجــودات للوحــدة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي.
لم تكن هناك تحويالت من المستوى  1إلى المستوى  2في عام  2014و .2015
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 .19إدارة المخاطر المالية
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة الستخدامها األدوات المالية:
•مخاطر االئتمان
•مخاطر السيولة
•مخاطر السوق
يبيــن هــذا اإليضــاح معلومــات حــول تعــرض المجموعــة لــكل مــن المخاطــر أعــاه ،كمــا يوضــح أهــداف المجموعــة وسياســاتها وأنشــطتها نحــو قيــاس تلــك المخاطــر وإدارتهــا .وقــد تــم إدراج
المزيــد مــن اإليضاحــات الكميــة فــي هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة.

إطار عمل إدارة المخاطر

يتولى مجلس إدارة المجموعة المسئولية العامة إلعداد واإلشراف على اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة.
تم إعداد سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة بهدف التعرف على المخاطر التي تواجه المجموعة وتحليلها ،ووضع حدود وضوابط مخاطر مالئمة ،ومراقبة المخاطر ومدى االلتزام
بالحدود الموضوعة .وتتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات التي تحدث في ظروف السوق وفي أنشطة المجموعة.
إن المجموعة تهدف من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة لديها نحو تعزيز بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي يفهم كافة الموظفون من خاللها أدوارهم ومسئولياتهم.

مخاطر االئتمان

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

التعرض لمخاطر االئتمان
إن القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة كمــا فــي  31ديســمبر  2015تمثــل الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان .فيمــا يلــي الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان كمــا فــي تاريــخ
بيــان المركــز المالــي:

2015

2014

د.ك

د.ك

أرصدة لدى البنوك

564,616

1,929,719

مدينو تمويل إسالمي

-

5,532,488

564,616

7,462,207

تقوم المجموعة بمراقبة تركز مخاطر االئتمان بحسب القطاع وبحسب المنطقة الجغرافية.
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فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان لألرصدة لدى البنوك ومدينو تمويل إسالمي بتاريخ بيان المركز المالي بحسب القطاع والمنطقة الجغرافية:

2015

أرصدة
لدى البنوك

مدينو
تمويل إسالمي

اإلجمايل

القيمة الدفرتية

564,616

-

564,616

د.ك

الرتكز حسب القطاع

القطاع الحكومي

د.ك

د.ك

5,000

-

5,000

قطاع البنوك

559,616

-

559,616

القطاع العقاري

-

-

-

564,616

-

564,616

الرتكز حسب املنطقة

دول مجلس التعاون الخليجي

556,503

-

556,503

أوروبا

8,113

-

8,113

564,616

-

564,616

2014

أرصدة
لدى البنوك

مدينو
تمويل إسالمي

اإلجمايل

القيمة الدفرتية

1,929,719

5,532,488

7,462,207

د.ك

الرتكز حسب القطاع

القطاع الحكومي

د.ك

د.ك

5,000

-

5,000

قطاع البنوك

1,924,719

-

1,924,719

القطاع العقاري

-

5,532,488

5,532,488

1,929,719

5,532,488

7,462,207

الرتكز حسب املنطقة

دول مجلس التعاون الخليجي

1,921,980

5,532,488

7,454,468

أوروبا

7,739

-

7,739

1,929,719

5,532,488

7,462,207

مخاطر السيولة

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

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

مخاطر أسعار األسهم
تتمثل مخاطر أســعار األســهم في مخاطر التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المســتقبلية ألداة مالية نتيجة التغيرات في أســعار األســهم بالســوق ســواء كان ذلك بســبب
عوامل محددة الســتثمار فردي أو الجهة المصدرة أو كافة العوامل المؤثرة على جميع األدوات المتداولة في الســوق.
إلدارة مخاطــر أســعار األســهم الناتجــة عــن االســتثمارات فــي األوراق الماليــة ،تقــوم المجموعــة بتنويــع محفظتهــا مــن خــال االســتثمار فــي أســواق مختلفــة مثــل أســواق الواليــات المتحــدة
المالية وأسواق المال األوروبية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي واألسواق اآلسيوية بحسب قطاعات األعمال وهي بصفة أساسية التكنولوجيا والعقارات واالتصاالت والصناعة.
إن التأثير كما في تاريخ بيان المركز المالي نتيجة التغير المعقول المحتمل في مؤشرات األسهم مع ثبات كافة المتغيرات األخرى هو كما يلي:

 31ديسمرب 2015

مؤرشات السوق

التغري يف
أسعار األسهم

التأثري عىل األرباح
أو الخسائر

سوق الهند لألوراق املالية

5

1,482

مؤرشات السوق

التغري يف
أسعار األسهم

التأثري عىل األرباح
أو الخسائر

سوق الهند لألوراق املالية

5

2,664

%

د.ك

 31ديسمرب 2014

%

د.ك

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

مخاطر معدل الربح
إن مخاطر معدل الربح هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية للمجموعة نتيجة التغيرات في معدالت الربح بالسوق.
تتكون األدوات المالية التي تعرض المجموعة إلى مخاطر معدل الربح بصفة أساسية من مدينو تمويل اسالمي ودائنو تمويل إسالمي.
إن مدينــو تمويــل إســامي ودائنــو تمويــل إســامي للمجموعــة ذات فتــرة اســتحقاق قصيــرة األجــل ،ولذلــك لــن يكــون هنــاك أي تأثيــر جوهــري ألي تقلبــات فــي معــدل الربــح .كمــا فــي 31
ديســمبر  ،2015ال يوجــد أي مدينــو تمويــل إســامي.

مخاطر العمالت األجنبية
إن مخاطــر العملــة هــي المخاطــر الناشــئة عــن تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة نتيجــة التغيــرات فــي معــدل الصــرف األجنبــي .إن تعــرض
المجموعــة لمخاطــر العمــات األجنبيــة ناتــج عــن تعرضــات للعمــات المختلفــة.
يتم إدارة التعرض للمخاطر الناتج عن هذه العمالت بشكل أساسي من خالل الشراء بالعمالت األجنبية المناسبة واالحتفاظ بحسابات بنكية بالعمالت المتعلقة بعمليات الشراء.
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تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت على االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والحسابات البنكية واألرصدة الدائنة المقومة بعمالت بخالف الدينار الكويتي.

التعرض لمخاطر العمالت
كما في تاريخ بيان المركز المالي ،تتعرض المجموعة لمخاطر صافي الموجودات الهامة المقومة بعمالت أجنبية:

نسبة التغري
فس أسعار العمالت

التأثري عىل
األرباح و الخسائر

د.ك

٪

د.ك

()6,779,624

10

()677,962

نسبة التغري
فس أسعار العمالت

التأثري عىل
األرباح و الخسائر

د.ك

٪

د.ك

دوالر أمرييك

()9,185,499

10

()918,550

ريال سعودي

5,308,121

10

530,812

2015
دوالر أمرييك

2015

إن انخفاض الدينار الكويتي بنسبة  10%مقابل العمالت الواردة أعاله كما في  31ديسمبر سيكون له نفس التأثير ولكن بصورة عكسية مع ثبات كافة المتغيرات األخرى.

 .20إدارة رأس المال
إن سياســة اإلدارة هــي الحفــاظ علــى قاعــدة رأس مــال قويــة لدعــم التنميــة المســتقبلية لألعمــال .تقــوم اإلدارة بمراقبــة العائــد علــى رأس المــال مــن خــال إدارة التدفقــات النقديــة
التشــغيلية .كمــا تســعى اإلدارة للحفــاظ علــى التــوازن بيــن عوائــد أعلــى وبيــن المزايــا واألمــان الــذي يوفــره الوضــع الســليم لــرأس المــال .إن المجموعــة ال تخضــع لمتطلبــات رأســمالية
مفروضــة مــن جهــات خارجيــة فيمــا عــدا متطلبــات الحــد األدنــى لــرأس المــال بموجــب قانــون الشــركات رقــم  1لســنة  2016والالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم  25لســنة  2012وتعديالتــه.س

 .21التزامات رأسمالية
خالل السنة ،قامت المجموعة بإبرام عقود تتعلق بإنشاء مبنى على عقار استثماري قيد اإلنشاء بمبلغ  126ألف دينار كويتي ( 250 :2014ألف دينار كويتي).
فيما يتعلق بحصة المجموعة في شركة محاصة ،بلغت حصة المجموعة من االلتزامات الرأسمالية  4,072ألف دينار كويتي ( 1,974 :2014ألف دينار كويتي).

 .22مطلوبات محتملة
قدمــت الشــركة ضمانــات إلــى بنــك تتعلــق بالقــرض الــذي حصلــت عليــه مشــروعها المشــترك شــركة حيــاة لالســتثمار العقــاري ذ.م.م .وفقــا للضمــان ،ســتقوم الشــركة بخدمــة حســاب
احتياطي خدمة الدين لدى البنك بحد أقصى  2,270ألف دينار كويتي ( :2014ال شيء) (وهو ما يُمثل حصتها بنسبة  )50%في حال عدم تمكن المشروع المشترك من السداد للبنك.
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