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2018أبرز بيانات األداء لعام 

مليون دينار كويتي15.30
%( 0.6: )النمو

1إجمالي اإليرادات 

دينار كويتيمليون 8.93
%22.3: النمو

أتعاب إدارة وعموالت

مليون دينار كويتي2.29
%14.9: الهامش
2الربحصافي 

%100.0دفع نسبةالواحد؛ ما يعادلفلس للسهم 20185لعام 3التوزيعات النقدية 
%77.8دفع نسبةيعادلما الواحد؛ فلس للسهم 20177التوزيعات النقدية لعام 

مليون دينار كويتي( 0.06)أخرى بقيمة اإليرادات إيرادات يتضمن مجموع . 1
الحصص غير املسيطرةباستثناء الخاص بمالكي الشركة األم صافي الربح . 2
على 2019إبريل 2وافق املساهمين في الجمعية العمومية السنوية التي عقدت في %. 80فلس للسهم الواحد تمثل نسبة دفع 4مجلس اإلدارة توزيعات األرباح للسهم الواحد التي اقترحها . 3

.  توزيعات نقدية% 100فلس للسهم الواحد، بما يمثل دفع 5توزيعات نقدية تعادل 
.مليون دينار كويتي2.34تم تعديل العائد على حقوق امللكية بسبب هبوط قيمة عقارات استثمارية بمبلغ . 4

أبرز بيانات امليزانية العامة 

إجمالي األصول املدارة
%6.4: النمو–مليار دينار كويتي 1.09

والخسائربيانات األرباح أبرز 

مليون دينار كويتي7.21
%9.5: النمو

إدارة األصول 

%5.1امللكية بنسبة حقوق على 4املعدلالعائد 

فلس5
%( 44.4: )النمو

ربحية السهم

.مليون دينار كويتي1.72
%140: النمو

االستثماريةالخدمات املصرفية 

مليون دينار كويتي6.43
%(20.2: )النمو

على االستثمارات الرئيسيةالعائد 

0.35xمجموع حقوق املساهمين / صافي الدين 

%0.66بنسبة إدارة األصول عائدات رسوم 

%4العائد على االستثمارات الرئيسية بنسبة 

مليار دينار كويتي1.09هو األعلى في خمس سنوات" املركز"في املدارةإجمالي األصول 
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2018لعام" املركز"أداء 
 على أداء قيبتع

ً
"ملركزا"رئيس مجلس إدارة ، ضرار يوسف الغانم/، يقول السيد"املركز"ا

، حقق 2018في ظل املخاطر الجيوسياسية غير املسبوقة في العام "
 نسبًيا من خالل نشاطي االستثمار في األ " املركز"

ً
سهم أداء متفوقا

ة وقد أثرت التحديات في البيئ. والخدمات املصرفية االستثمارية
ي دول االقتصادية بصورة كبيرة على تراجع الثقة في القطاع العقاري ف

تحديات هذه ال" املركز"وواجه . مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت
ومبادرات عبر اتخاذه خطوات استباقية متمثلة في املخصصات االحترازية
على أكمل تحسين الكفاءة التشغيلية التي تشمل استخدام التكنولوجيا

هدف وجه وتحسين اإلجراءات والعمليات في محفظته العقارية، وذلك ب
. املحافظة على رأس املال املستثمر وتعظيم العوائد

، حيث تراجع 2018وأشار الغانم أن أسواق األسهم العاملية قد واجهت بعض االضطرابات في نهاية العام 
 مقارنة %. 6.2بنسبة 500مؤشر ستاندرد أند بورز 

ً
 ملحوظا

ً
كما شهدت األسواق الناشئة تراجعا

 إيجابية خالل. 2017عام باالرتفاعات التي شهدتها في 
ً
إال أن أسواق األسهم الخليجية قد حققت نتائجا

الخليجي مع ارتفاع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ألسواق دول مجلس التعاون 2018العام 
(MSCI GCC ) لهذا العام% 12بنسبة  .

، تليها أبوظبي والسعودية بعوائد بلغت%20هذا األداء على خلفية العوائد التي حققتها قطر بنسبة وجاء 
على % 15.2و% 24.9في حين تراجع أداء سوق دبي والسوق العمانية بنسبة . على التوالي% 8.3و % 11.7

، بينما تراجع مؤشر السوق %9.9أما بالنسبة للسوق الكويتية، فقد ارتفع املؤشر العام بنسبة . التوالي
وبشكل عام، شهد الربع الرابع %. 5.2، ليسجل إجمالي عوائد للمؤشر العام بلغت %1.9الرئيس ي بنسبة 

 للعوائد التي حققتها األسواق في التسعة أشهر 
ً
.األولىخسائرا
ارتفاع أسعار أسواق األسهم العاملية باألزمة التجارية بين الواليات املتحدة األمريكية والصين، و وتأثرت 

قليمية، وفي ظل هذه الظروف العاملية واإل. الفائدة األمريكية، وتدفقات رأس املال من األسواق النامية
، حيث سجل كٌل من صندوق املركز لالس" املركز"حققت معظم صناديق 

ً
تثمار لألسهم أداًء معتدال

على % 9.0و % 9.3عوائد سنوية بنسبة " ممتاز"وصندوق املركز للعوائد املمتازة " ميداف"والتطوير 
%.  7.8وسجل صندوق املركز اإلسالمي عوائد سنوية بنسبة . التوالي

تاريخه وارتفع إجمالي عوائد مؤشر ستاندرد أند بورز مينا للصكوك والسندات على أساس سنوي حتى
، على الرغم من األداء" صندوق املركز للدخل الثابت"وكان أداء %. 0.39بنسبة 

ً
 ومستقرا

ً
القوي إيجابيا

قليمية أفضل أداء مقارنة بالصناديق اإل" صندوق املركز للدخل الثابت"وحقق . لفئات األصول األخرى 
.ذات تصنيف ائتماني مماثل

 على أما فيما يخص االستثمار العقاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ظل الضعف مهيمن
ً
ا

في 2018في العام % 15أدائها خالل العام، مما أدى إلى خفض معدالت اإليجارات وقيم املبيعات بنسبة 
 . اإلمارات العربية املتحدة والسعودية

ً
توقع أن ومن امل. إال أن أداء السوق العقاري الكويتي كان مستقرا
 على قطاع العقار على امل

ً
وعلى . دى القريبتستمر التقلبات في النمو االقنصادي العاملي في التأثير سلبا

شمال لالستثمار العقاري في منطقة الشرق األوسط و " املركز"الرغم من ظروف السوق، تمكن فريق 
%  95عن أفريقيا من الحفاظ على معدالت إشغال مرتفعة عبر محفظته لألصول املدرة للدخل بما يزيد

 في الكويت . في الكويت واإلمارات والسعودية
ً
وفي ( هاامل)وقد وصلت األصول التي تم إطالقها مؤخرا

.2018عام على التوالي خالل % 100و% 85مستويات إشغال بلغت ( بوردووك)اإلمارات 

من " أفضل مدير أصول في الكويت"قد حصل على جائزة " املركز"ذلك، يسعدني أن أعلن أن وفي ضوء 
اءة ونجاح، وتعكس هذه الجائزة خبرات فريق عملنا إلدارة األصول في إدارة املحافظ بكف. إيميا فاينانس

ل بنك أفض"على جائزة " املركز"كما حصل . في ظل التقلبات في األسواق العاملية وأسواق املنطقة
 في منطقة الشرق األوسط وش"و" 2018استثماري في الكويت لعام 

ً
مال املؤسسة املالية األكثر ابتكارا

وتأتي . اينانسمن مجلة جلوبال ف" أفضل بنك استثماري في الكويت"من إيميا فاينانس، وجائزة " أفريقيا
 لجودة خدماتنا املصرفية االستثمارية في مجاالت عمليات االندماج واال 

ً
ستحواذ، هذه الجوائز انعكاسا

وباإلضافة إلى ذلك، حصلت. وإعادة هيكلة رأس املال، وإصدارات األسهم والدين، وخدمات اإلدراج
من جلوبال إنفستور " 2018بيت األبحاث األفضل لعام "على جائزة " للمركز"مارمور، الذراع البحثي 

.التابعة ليورومني
 بسياسته االستثمارية املتنو " املركز"، حقق 2018عام وخالل 

ً
 مدفوعا

ً
 مستداما

ً
عة من حيث أداًء قويا

مليون دينار كويتي بنسبة 7.21وارتفعت رسوم إدارة األصول لتبلغ . املنتجات االستثمارية وتوزيع األصول 
%  140مليون دينار كويتي بنسبة 1.72كما ارتفعت رسوم الخدمات املصرفية االستثمارية إلى %. 9.5

، 2018مليون دينار كويتي في عام 6.43وبلغ الدخل من االستثمارات الرئيسية . 2017مقارنة مع عام 
عن العام املاض ي، نتيجة النخفاض األرباح عن املتوقع من الصناديق واألوراق% 20.2بتراجع قدره 

لتبلغ % 6.4بنسبة 2018وارتفعت األصول تحت اإلدارة في نهاية ديسمبر . املالية القابلة للتداول واألسهم
.مليار دينار كويتي1.09



5

 إيجابية بنسبة 
ً
وسوف . 2018للمستثمرين في العام % 3.4وسجل صندوق املركز العقاري عوائدا

صة من خالل في التركيز على تحسين النموذج التشغيلي في القطاع العقاري، وخا" املركز"يستمر 
عمل وي. تعزيز استخدام التكنولوجيا، مع القدرة على إيجاد أفضل الفرص املتاحة في السوق 

 على تقييم إمكانية إطالق عدة منتجات تشمل صندوق استثمار 
ُ
عقاري مدرج الفريق العقاري حاليا

.  ومحفظة تركز على االستحواذ على األصول املتعثرة
 هذا العام مع ارتفاع أسعار العقاراوشهد 

ً
 متواضعا

ً
ت بنسبة قطاع العقارات التجارية الدولية نموا

 ملؤشر أسعار العقارات التجارية في جرين ستريت % 2
ً
"  املركز"، بدأ 2018وخالل العام (. CPPI)وفقا

على انتقاء " املركز"وحرص . بناء أربعة مشاريع تطوير عقاري في الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا
نمو في أفضل املشاريع ذات األسس القوية مثل ديناميكيات العرض والطلب الجذابة، وفرص ال

يع تطوير من استثماراته في ثالثة مشار " املركز"وحقق . معدالت اإليجار، ومعدالت اإلشغال القوية
عدل عائد عقاري في الواليات املتحدة األمريكية تشمل مشروعين صناعيين ومشروع مخازن ذاتية م

%.  27على االستثمار بنسبة 
ضل قيمة مضافة في توسيع برنامجه االستثماري لتحقيق أف" املركز"فريق العقار الدولي في ويستمر 

.  لعمالئه في الواليات املتحدة األمريكية وبعض األسواق األوروبية
هي صفقات االندماج في القطاع 2018وكانت أهم العوامل الرئيسية في الصفقات التجارية لعام 

ية، واالستثمار املالي، والتحركات االستراتيجية نحو القطاعات الدفاعية مثل التعليم والرعاية الصح
نفيذ وتقديم وخالل العام، استمرت إدارة الخدمات املصرفية االستثمارية في ت. في املشاريع التقنية

الخدمات االستشارية للصفقات الكبرى من خالل خدمات االستشارات وعمليات االندماج 
إعادة هيكلة ديون مركز 2018عام وكان من أهم هذه الصفقات في . واالستحواذ وأسواق املال

يعها ألقلية سلطان، وتقديم خدمات استشارات االندماج واالستحواذ لشركة أسيكو فيما يتعلق بب
حدة مليون دينار كويتي لشركة املشاريع املت20كما نجح فريق أسواق املال في جمع . في شركة تابعة

تشارية للخدمات الجوية من خالل إصدار حقوق اكتتاب في أسهم، باإلضافة إلى تقديم خدمات اس
رفية وسوف يواصل فريق الخدمات املص. في مجاالت أسواق األسهم والدين لشركتين بارزتين

تقديم مزيًجا تعميق تواصله مع العمالء من الشركات واملكاتب العائلية و " املركز"االستثمارية لدى 
.من الخبرة في القطاع والتميز في التنفيذ

2018لعام" املركز"أداء 
 كبيرة نتيجة لتصاعد القضايا الجيوسيوالزالت 

ً
اسية وارتفاع أسواق املال العاملية تواجه ضغوطا

من خالل كما يساهم كبار االقتصاديين في تضخيم هذه الضغوط. السياسات التجارية الحمائية
.  ة والناشئةاإلشارة إلى انخفاض معدالت نمو الناتج املحلي اإلجمالي في العديد من األسواق املتقدم

عمالئه في تلبية احتياجات" املركز"وخالل فترات التقلبات االقتصادية، يستمر فريق إدارة 
على " املركز"ي كما نحرص ف. ومستثمريه من املؤسسات واألفراد، وتقديم االستشارات املستنيرة لهم

ف دون رفع قيمة املساهمين عبر عملياتنا من خالل تحسين اإلجراءات الداخلية وخفض التكالي
ألصول كأحد املؤسسات املالية الرائدة في مجال إدارة ا" املركز"املغامرة بالجودة، بما يعزز مكانة 

مدى أكثر من والخدمات املصرفية االستثمارية في املنطقة، والتي حازت على ثقة ووالء عمالئها على
40 

ً
."عاما
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"املركز"نبذة عن

بناء اقتصاد مستدام في الكويت
جتمع السعي إلى املشاركة الفعالة في خدمة امل
.كويتواملساهمة في بناء اقتصاد مستدام في ال

ركيزة نجاحناعملنا فريق 
 193مكون من أكثر من نافريق

ً
يعملون موظفا

املتحدةفي الشرق األوسط والوالياتفي مكاتبنا 
.والهنداألمريكية

عوائد مستدامة طويلة األجل للمساهمين
ة عوائد مستدامة طويلة األجل مدفوعتحقيق 

.وتوزيعات نقدية مستقرةبعمليات قوية 

رائدة في السوق مكانة 
دارة إيالشركات الرائدة في مجالره أحد عتبااب

في االستثماريةاملصرفية لخدماتاو األصول 
حلول استثمارية " املركز"قدم ياملنطقة، 

 
ً
في بسجل استثنائيمصممة لعمالئه مدعوما

.  ه املجاالتهذ

منتظمة للمساهمينعوائدتحقيق من حيثاملؤسسات املالية الرائدة في املنطقة أحد 

والخدمات املصرفية االستثماريةوأصبح أحد املؤسسات املختصة في إدارة األصول ، 1997وأدرج في بورصة الكويت عام ، 1974في عام "ركزامل"أسس ت

 املحافظ االستثماريةسهم وإدارة األ لصناديق على املؤشرات القياسية تفوق في األداء

 للدخلتركيز على األصول املدرة الاستثمارات عقارية في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال إفريقيا وحول العالم، مع

 للمركز"، وهي شركة أبحاث تابعة ، من خالل شركة مارمور والخدمات االستشاريةتزويد املعنيين في املنطقة بالتقارير البحثية"

خدمات استثمارية مصرفية حائزة على العديد من الجوائز عبر فريق من املحترفين واملتخصصين
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 االستثمار قطاعحضور قوي في 
ً

عامليا

الكويت

البحريـــن
قطر

عمــان
ةالسعودي

اإلمارات
مصر

األردن
لبـــــنان

الهند

أملانيا
الواليات املتحدة

األسهمصناديق 

الدخل الثابت

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااالستثمار العقاري في 

االستثمار العقاري الدولي

الخدمات املصرفية االستثماريةاستشارات 

"املركز"مكاتب 

"املركز"نبذة عن/ تابع
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"املركز"نبذة عن/ تابع

فريقيا أالشرق األوسط وشمال نحاءعبر أهمجالالعالمات التجارية في شهر أأهم و أحد 

2018بيت األبحاث األفضل لعام 

يوروموني

 املؤسسة املالية األكثر ابت
 
كارا

إيميا فاينانس

أفضل مدير لألصول في
الكويت

إيميا فاينانس

أفضل صندوق إسالمي

زاوية

يتفي الكو صندوق أسهم أفضل 
”ممتاز“

فاند مانجرمينا 

ي استثمار أفضل بنك 

يوروموني

فيي استثمار أفضل بنك 
الكويت

وإيميا فاينانسفاينانسغلوبال 

 البنك االستثماري األكثر اب
 
تكارا

غلوبال فاينانس

2018في عام " املركز"الجوائز التي حصل عليها * 
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أبرز األعمال 

أخرى الثابت، صندوق الدخل الخليجية، صناديق األسهم 
مليون دينار كويتي712.8إجمالي األصول املدارة 

جــل أل اويــل التصــاعدي طلالســتثمار"املركــز"اســتمرار إدارة األصــول فــي تطبيــق ن ــ  •
جنبا إلى جنب مع إدارة السيولة النشطة

كل أســهم دول مجلــس التعــاون الخليجــي بشــاألصــول تحــت اإلدارة فــي قطــاعتراجــع•
.مليون دينار642.4إلى %3.6طفيف بنسبة 

علـى ريقيـا فأتفوقت الصناديق املحلية لألسهم في منطقة الشرق األوسـط وشـمال •
%.9و %7، مع عوائد تراوحت بين 2018أقرانها في عام 

ذات ميـة اإلقليالصـناديق بمقارنـةأداء أفضـل صندوق املركز للدخل الثابـت حقق•
.املماثلاالئتماني التصنيف 

-اإلسالميالصندوق -العربياملركزصندوق -املاليفرصة-ممتاز-ميداف
خاصةالسهماأل /والغازالنفط-خاصةمحافظ-الثابتللدخلاملركز صندوق 

2017٪ منذ ديسمبر 6.4مليار دينار كويتي، بزيادة قدرها 1.09إجمالي األصول املدارة البالغة 

فريقيا، عامليا أاألوسط وشمال الشرق 
مليون دينار كويتي380.1إجمالي األصول املدارة 

مليون  288.7إجمالي األصول تحت اإلدارة –فريقيا أالعقارات في الشرق األوسط وشمال 
.ك.د
 بقيمة ار الهيئة العامة لالستثماململوكة من ( العقاريةالوطنية املحفظة )إدارة جزء من

مليون دينار كويتي250تصل إلى 
9السعودية واإلماراتالكويت و تطوير عقاري في مشاريع 3عقارات مدرة للدخل و.
 امالتحجم وقيمة املععلى في التأثيرأسواق املنطقة التقلبات فياستمر تأثير
 منشـأة 18مليـون دينـار كـويتي فـي 80العقاري بإجمالي أصول مدارة يبلغ " املركز"صندوق

عقارية

صندوق عقاري -عقار 12-العقارية الوطنية املحفظة 

.ك.مليون د91.4إجمالي األصول تحت اإلدارة -العقارات الدولية
6 للمركز"التابعة جلف-شركة مارمدارة من قبل في الواليات املتحدة مشاريع“.
3 في أوروبامشاريع.
3يمـة التطـوير والصـفقات ذات القمـع اسـتمرار التركيـز علـى 2018تخارج خاللصفقات

.املضافة في املناطق ذات النمو املرتفع والعرض املحدود
تقييم الصفقات والفرص ذات القيمة املضافة في أوروبا.

املركـز -VIبرنامج املركز األمريكي للتطوير العقـاري -املتعثـرة برنامج املركز األمريكي للديون 
VIIاألمريكي للقيمة املضافة 

االستثمارات العقاريةإدارة األصول 
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أبرز األعمال
خدمات استشارية وخدمات بحثية عالية الجودةتقديم للعمالء من خالل خلق قيمة مضافة 

وخدمات استشارية فريقياأأبحاث تغطي الشرق األوسط وشمال 

 ــــوم ـــــز"يقــ رق بنشــــــر تقــــــارير وأبحــــــاث وتقــــــديم خــــــدمات استشــــــارية تغطــــــي الشــــــ" املركـ
سنوات10منذ أكثر من فريقياأاألوسط وشمال 

 للـمركز"التابعة " مارمور "هذه الخدمات من خالل شركة " املركز"يقدم"
 ولها مقار في الهند والكويت2010في عام مارمور شركة تأسست ،
 ــــدت ــــع مـــــــارمور عقـــ ــ ـــراكات مـ ــ ــــدة شــ ــ مؤسســـــــات بحثيـــــــة رائـــــــدة لتقـــــــديم الدراســـــــات عـ

وأبحاث السياساتاالقتصادية 

ـــاد، : موضـــــــوعات األبحـــــــاث ــ ـــــات، االقتصــ ــــات، السياســ ــ ـــــال، القطاعـ ــــواق املـــ ــ ــــة أسـ ــ البنيــ
، تقارير دوريةالقواعد التنظيميةالتحتية، 

خدمات استشارية 

ـــدماج واالســــــتحواذ ــ ـــهم، و ستشــــــارات، واال ، عمليــــــات االنـ ــ ــــواق األسـ ـــــدين، و أســ ــــواق الـ أســ
، وإعادة الهيكلةالبورصةفي وطروحات االكتتاب األولي أسواق املال، و 

 دينـار مليـار( 1.24)2018ديسـمبر ى ـحتـقيمة املعامالت التي تـم تنفيـذها إجمالي بلغ
الخليجية األسواق كويتي في 

 ارية هامـــة استشـــصـــفقات " املركـــز"فـــي الخـــدمات املصـــرفية االســـتثمارية نفـــذ فريـــق
2018عام خالل 

 شــــركة مــــن % 29.5شــــملت أهــــم الصــــفقات الســــنوية حتــــى تاريخــــه االســــتحواذ علــــى
HEISCO ـــن ــ ــــة عــ ـــالء، نيابـــ ــ ــــفقةالعمــ ـــىلأخـــــــرى وصـــ ــ ـــــتحواذ علــ ـــن % 15الســ ــ ـــــركة مــ شــ
HEISCOنيابة عن العمالء

 ـــــمنت ــ ــ ــــــفقات تضـ ــ ـــم الصــ ــ ــ ــ ــــى أيًضــــــــــا أهـ ــ ــ ـــــتحواذ علــ ــ ــ ـــــيكو %23.3االسـ ــ ــ ـــــركة أسـ ــ ــ ـــن شـ ــ ــ ــ مـ
يكلـة لإلنشاءات نيابة عن العمالء، وتسوية ديون أحد البنوك اإلماراتية، وإعـادة ه

.في طور التنفيذإعادة هيكلة بارزة أخرى صفقةو ديون مركز سلطان، 

 تبلـــغ فـــي إدارة االكتتـــاب لزيـــادة رأس املـــال بقيمـــة إجماليـــةاملـــال أســـواقفريـــق نجـــح
مـن خـالل املشـاريع املتحـدة للخـدمات الجويـةمليـون دينـار كـويتي لصـالح شـركة 20

ـــافة اكتتــــاب فــــي أســــهم، حقــــوق إصــــدار  ة فــــي االستشــــاريالخــــدمات تقــــديم إلــــى باإلضـ
.مجال أسواق املال لألسهم والدين لشركتين محليتين بارزتين

األبحاثاالستثماريةاملصرفيةالخدمات
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اتجاهات األداء املالي

(دينار كويتي000)1اإليراداتإجمالي 

2018إيرادات مستقرة في عام 

 من %58.4اإليرادات الناتجة من أتعاب اإلدارة والعموالت بما نسبته ساهمت
%22.3قدره بارتفاعاإليرادات إجمالي 

o140الرسوم املصرفية االستثمارية بنسبة ارتفاع%

o9.5رسوم إدارة األصول بنسبة ارتفاع%

 إجمالي اإليرادات من % 42ساهم الدخل من االستثمارات الرئيسية بنسبة
%20بنسبة تراجعو 

2018انخفاض الربحية في عام 

مليون 2.34بقيمة عقارات استثمارية يمة لهبوط قنتيجةالربحية راجعتت
.كويتيدينار

(دينار كويتي000)2صافي الربح 

4,021

2,878

4,030

4,428

2,285

2014 2015 2016 2017 2018

14,699

11,257

13,926

15,399 15,301

2014 2015 2016 2017 2018

مليون دينار كويتي( 0.06)أخرى بقيمة إيرادات يشمل مجموع اإليرادات . 1
باستثناء الحصص غير املسيطرةالخاص بمالكي الشركة األمالربحصافي . 2
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وتوزيع األرباح املدفوع2توزيعات األرباح لكل سهم 1املساهمينلكيةمحقوق على العائد 

 2018نقطة أساس في نسبة أرباح عام 200دفعات أرباح ثابتة مع زيادة بمقدار
مقارنة بالعام املاض ي

حقوق ملكية املساهمين/ الخاص باملساهمين صافي الربح = ( ٪)ملكية املساهمينالعائد على حقوق 1.

املساهمين في الجمعية العمومية السنوية وافق %. 80فلس للسهم الواحد تمثل نسبة دفع 4توزيعات األرباح للسهم الواحد التي اقترحها مجلس اإلدارة 2.
.  توزيعات نقدية% 100فلس للسهم الواحد، بما يمثل دفع 5على توزيعات نقدية تعادل 2019إبريل 2التي عقدت في 

4.1%

3.1%

4.3%
5%

3%

2014 2015 2016 2017 2018

 قيمة نتيجة لهبوط % 3بنسبة 2018انخفض العائد على حقوق امللكية في عام
مليون دينار كويتي2.34بقيمة عقارات استثمارية 

 ارات املعدل النخفاض قيمة العقملكية املساهمينوصلت قيمة العائد على حقوق
%4.3االستثمارية إلى 

6.0

5.0

6.0

7.0

4.0

75.0%
83.3%

75.0% 78% 80.0%

2014 2015 2016 2017 2018

(فلس)توزيعات األرباح لكل سهم  %توزي    ع األرباح المدفوعة 

اتجاهات األداء املالي
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املؤشرات الرئيسية للربح والخسارة

أتعاب إدارة وعموالت
يمليون دينار كويت8.9

58.4%

ات العائد على االستثمار 
الرئيسية

يدينار كويتمليون 6.4
42.0%

مصادر الدخل األخرى 
مليون دينار كويتي( 0.06)

(0.4)%

(ألف دينار كويتي)
عام كامل

على أساس النمو 
)%(سنوي 

20182017

%8,9307,30222إدارة وعموالتأتعاب 

(%6)679722إيرادات فوائد

%1,4931,28316توزيعات األرباحإيرادات 

%3,4773,3404خسائرأو الحارباأل من خالل عادلة القيمة الالربح من االستثمارات ب

50nmخرمن خالل الدخل الشامل ال من االستثمارات بقيمة عادلة الربح 

02,733nmاستثماراتبيع / االسترداد ربح من

%33448596تصفية الشركات التابعةربح من 

(%50)(153)(77)في نتائج شركة زميلة وشركة محاصةحصة 

nm(405)0بيع عقارات استثماريةخسارة من 

%5174906تأجيرصافي إيرادات 

39nm(57)الدخل(/للخسارة)مصادر أخرى 

(%1)15,30115,399اإليراداتإجمالي 

%9,3688,29313تشغيليةمصاريف 

(%17)5,9337,106األرباح قبل الفوائد والضرائب

%46%39)%(هامش 

%2,3351,29281هبوط قيمة

%1,7471,50216تكاليف تمويل

204335والزكاةNLSTوKFASمساهمات ل 

(%59)1,6473,977صافي الربح

%26%11)%(هامش 

(%48)2,2854,428األمالشركة الخاص بمالكيربح الصافي 

(451)(638)املسيطرةغير الخسائر الخاصة بالحصص صافي 

(%44)59(فلس)السهم يةربح

:مالحظات
أتعاب اإلدارة والعموالت أتعاب إدارة األصول تتضمن 1.

.والخدمات املصرفية االستثمارية

ليجية يشمل العائد على االستثمار االستثمارات في األسهم الخ2.
، والعاملية، والدخل الثابت، والعقار، االستثمارات الدولية

.وامللكية الخاصة

بدء نتيجة ل. 2018املصاريف التشغيلية خالل عام ارتفعت3.
.لالتشغيلي في بعض العقارات املدرة للدخعملية التأجير

العائد على االستثمارات الرئيسية

2018–تحليل الدخل 

إجمالي اإليرادات
مليون 15.3
كويتيدينار 
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للميزانيةاملؤشرات الرئيسية 
(ألف دينار كويتي)

ديسمبر
2018

ديسمبر
2017

األصول 
 4,6917,622البنوكنقد وأرصدة لدى

 2,5651,430ودائع ألجل

 92,67449,498الخسائرح أو اربعادلة من خالل األ القيمة الاالستثمارات ب

049,842متاحة البيعاستثمارات 

4270الدخل الشامل الخرعادلة من خالل القيمة البدوات الدين األ 

6,9980مدرجة بالتكلفة املطفأةاستثمارات

56,83046,450استثماريةعقارات 

 3,5037,131مدينة وأصول أخرى ذمم 

 304272قروض للعمالء

3,6513,231محاصةوشركة شركة زميلة في استثمار

 878631املعدات

172,521166,107إجمالي األصول 

الخصوم وحقوق امللكية

الخصوم

10,90410,309دائنة وخصوم أخرى ذمم 

 22,56517,516بنكيةقروض 

 25,00025,000السندات املصدرة

58,46952,825إجمالي الخصوم

حقوق امللكية

91,05092,418الشركة األمامللكية الخاصة بمالكي حقوق 

 23,00220,864املسيطرةالحصص غير 

114,052113,282إجمالي حقوق امللكية

172,521166,107إجمالي الخصوم وحقوق امللكية

األصول املدارة 

2018األصول املدارة 
مليار دينار كويتي1.09

201األصول املدارة 
مليار دينار كويتي1.03

االستثمارات

(فلس)القيمة الدفترية للسهم 

 ي فلس للسهم نتيجة لدفع توزيعات نقدية تزيد عن إجمال3الدفترية القيمة انخفضت
.2018الدخل الشامل لعام 

202

196
194

192
189

2014 2015 2016 2017 2018
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االستثماريةاملصرفيةخدماتإدارة األصول وال

(دينار كويتيألف )اإلدارة والعموالت أتعاب 

(دينار كويتيألف )االستثماريةاملصرفيةأتعاب الخدمات  (دينار كويتيألف )1إدارة األصول أتعاب 

معدل النمو السنوي 
املركب
4.2%

معدل النمو 
السنوي اإلجمالي

16.4%

معدل النمو السنوي 
اإلجمالي

2.1%

7,580 7,359 7,782 7,302
8,930

2014 2015 2016 2017 2018

6,641 6,594
6,346 6,583

7,206

2014 2015 2016 2017 2018

939
765

1,436

719

1,724

2014 2015 2016 2017 2018

تشمل إدارة األصول صناديق األسهم الخليجية والدخل الثابت والعقارات واالستثمارات الدولية واألسهم الخاصة. 1



16

إدارة األصول إيرادات أتعاب 

(مليون دينار كويتي)األصول املدارة قيمة (دينار كويتيألف )1إدارة األصول أتعاب

اإلدارةتعابالنسبة املئوية أل

6,641 6,594
6,346

6,583

7,206

2014 2015 2016 2017 2018

1,089

1,027

935

1,027

1,093

2014 2015 2016 2017 2018

0.61% 0.64% 0.68%
0.61%

0.66%

2014 2015 2016 2017 2018

األصول صناديق األسهم وصناديق الدخل الثابت الخليجية، والعقارات، واالستثمارات الدولية واألسهم الخاصةإدارة تضمن ت. 1
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االستثمارات الرئيسيةالعائد من 

(مليون دينار كويتي)1يةاالستثمار األصول (دينار كويتيألف )عائدات الدخل 

استثمارات + الخر امل االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش+ االستثمارات املتاحة للبيع + األرباح والخسائربالقيمة العادلة من خالل استثمارات االستثمارية تتضمن األصول . 1
قروض للعمالء+ استثماريةعقارات + محاصة ةزميلة وشركةاستثمار في شرك+ مدرجة بالتكلفة املطفأة 

%عائدات الدخل 

6,676

3,010

5,576

8,058

6,428

2014 2015 2016 2017 2018

131 127 128 149
161

2014 2015 2016 2017 2018

5.1%

2.4%

4.4%

5.4%

4.0%

2014 2015 2016 2017 2018
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والعوائدهيكل رأس املال 

2016ديسمبر 2017ديسمبر 2018ديسمبر (ألف دينار كويتي)

22,56517,5168,146ألجلض و قر 

25,00025,00025,000سندات مصدرة

47,56542,51633,146إجمالي الدين

4,6917,62212,237البنوكنقد وأرصدة لدى 

2,5651,4309,857ودائع ألجل

الودائعمتضمنالنقد إجمالي 
7,2569,05222,094ألجل

40,30933,46411,052صافي الدين

91,05092,41893,275لمساهمينللكية املحقوق 

114,052113,282115,275إجمالي حقوق امللكية

0.35X0.30X0.10Xلكية املحقوق / إجمالي الدين 

إجمالي األصول / الربح الخاص بمساهمي الشركة األم صافي = ( %)العائد على األصول 1.

بسبب األصول على د املعدل العائحيث بلغ كويتي؛ مليون دينار 2.34بقيمة قيمة عقارات استثمارية بسبب انخفاض 2018في عام %1.3العائد على األصول بنسبة انخفض 2.
%2.3العقارات االستثمارية بنسبة قيمة هبوط 

)%(2-1األصول على عائدات 

2.8%

1.9%

2.6% 2.7%

1.3%

2014 2015 2016 2017 2018

ضعف0.35حقوق املساهمين البالغ إلى إجمالي على صافي الدين "املركز"أبقى 

%إجمالي الدين / الفائدة

4.1%

3.9%
3.8%

3.5%

3.7%

2014 2015 2016 2017 2018
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معلومات املساهمين

معلومات الشركة

هيكل الحوكمة الفعال

مستدامة للمساهمينقيمةنسعى إلى خلق 

%الحصةالنوعكبار املساهمين

%28.483مباشرلالستثمار املاليبيالرز كويتشركة 

%10.30رمباشر وغير مباششركة الخير الوطنية لألسهم والعقارات

%5.133مباشرشركة املبادر

*كبار املساهمين

شريحة السوق املالي
بورصة الكويت -السوق الرئيس ي 

(Sec Code: 213)
% 4توزيع نقدي 2018لعاماألرباحاتتوزيع

نةمالية غير مضمو مليون دينار كويتي سندات 25السندات املصدرة

سهم478,201,747القائمةاألسهمعدد 

دينار كويتي 48,080,174.700رأس املال املصرح به

دينار كويتي 48,080,174.700رأس املال املصدر

(  القطامي، العيبان وشركاه)ثورنتون رانت جاملاليون دققون امل
(الوزان وشركاه)وديلويت 

/https://www.markaz.comاملوقع اإللكتروني

لجان مجلس اإلدارة

.Iاللجنة التنفيذية
.IIواملكافآتاتلجنة الترشيح

.IIIلجنة التدقيق
.IVلجنة إدارة املخاطر

أعضاء مجلس إدارة7إجمالي 

عضو مجلس إدارة مستقل2

أعضاء غير تنفيذيين5
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إخالء املسؤولية 
تقـديمي علـى عبـارات وقـد يحتـوي هـذا العـرض ال. ، ألغـراض معلوماتيـة فقـطومسـتثمريه" املركـز"من إعداد شركة تشرشغيت بارتنرز لصالح املركز املـالي الكـويتي عرض التقديميهذا ال

وال ،قييمهم الخاص للشركةوتم إعداد املعلومات الواردة في هذه الوثيقة ملساعدة املستثمرين املحتملين في األصول إلجراء ت". بيانات تطلعية"ليست حقائق تاريخية، يشار إليها باسم 
، إال إنه وبشـكل عـام وفي حين تم بحث املعلومات الواردة في هذه الوثيقة إلى حد معقول . ندعي أنها شاملة أو تحتوي على جميع املعلومات التي قد يرغب فيها مستثمر محتمل أو فعلي

. قد تختلف النتائج املستقبلية الفعلية عن تلك املقترحة في البيانات التطلعية

ور مع املستشار املنهـي ونتوقع من املستثمرين املحتملين إجراء تحقيقات العناية الواجبة الخاصة بهم أو التشا. ال نقدم أي تعهدات بشأن دقة هذه البيانات أو التقديرات أو التوقعات
و " املركز"ن شركة ومن خالل قراءة ومراجعة املعلومات الواردة في هذه الوثيقة، يقر املستثمر ويوافق على أ. بشأن هذه األمور وجميع األمور األخرى ذات الصلة باالستثمار في الشركة

ومـات الـواردة اء أو اإلغفـال فـي املعلخطـأو الشركات التابعة لها ال تتحمل مسؤولية عن أي طرف تجاه أي خسارة أو ضرر نـاتج عـن اسـتخدام املعلومـات الـواردة فـي هـذه الوثيقـة أو األ / 
عـة لهــا أو الشـركات التاب/ و " املركــز"ولــن تكـون شـركة . فـي هـذه الوثيقـة عنــد اتخـاذ أي قـرار اســتثماري، سـواء كانـت هــذه األخطـاء أو السـهو ناتجــة عـن إهمـال أو حــادث أو أي سـبب  خـر

املعلومــات الــواردة فــي هــذهداممســؤولة بــأي حــال مــن األحــوال تجــاه أي طــرف عــن أي أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو خاصــة أو عرضــية أو تبعيــة مــن أي نــوع كانــت ناتجــة عــن اســتخ
أو ملــة أو الضــمنيةأو الشــركات التابعــة لهــا علــى وجــه التحديــد مســؤوليتها عــن أي ضــمانات، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال الحصــر، األربــاح املحت/ و " املركــز"وتخلــي شــركة . الوثيقــة

. معدالت العائد أو الحدود الزمنية لالستثمار

قــة ومحتوياتهـا ســرية وهـذه الوثي. بنــك الكويـت املركــزي ، الــذي تنظمـه هيئـة أســواق املـال و "املركـز( "ع. ك. م. ش)ملكيــة قانونيـة للمركــز املـالي الكــويتي "( العــرض التقـديمي)"هـذه الوثيقـة 
".املركز"وال يجوز توزيعها أو إعادة إنتاجها أو نسخها كليا أو جزئيا، وال يجوز الكشف عن أي من محتوياتها دون إذن كتابي مسبق صريح من 

(Ext. 2503) 8000 2224 965+دينا يوسف الرفاعي 
drefai@markaz.comوالخدمات املصرفية الخاصة عالقات املستثمرين -نائب الرئيس 

2432 4313 971+جوثوالرافي 
markaz@churchgatepartners.comبارتنرز تشرشغيت

للتواصل مع عالقات املستثمرين

mailto:drefai@markaz.com
mailto:markaz@churchgatepartners.com


"زكاملر "-املركز املالي الكويتي 

13095، الصفاة 23444ب .ص
دولة الكويت

8000 2224 965+: تلفون 
5828 2242 965+: فاكس

info@markaz.com: البريد اإللكتروني
markaz.com


