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"املركز"نبذة عن . 1
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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

ً
ي يعملون فموظفا

تحدةفي الشرق األوسط والواليات املمكاتبنا 
.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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"املركز"رؤية ورسالة ومبادئ 

رسالتنارؤيتنا
ل أن نكون  االختيار األمث

لتنمية الثروات

ا النمو املستدام لثروات عمالئن
وشركائنا عبر تقديم حلول 
استثمارية متزنة ومبتكرة   

مبادؤنا

الضوابط
لصارمةااللتزام بالضوابط والتوجيهات االستثمارية ا
ية في املعامالت األخالقية وتقديم التقارير املوضوع

الشركة

االبتكار
التركيز على جودة العوائد
تقديم قنوات استثمارية جديدة بصورة دورية

التركيز على متطلبات العميل
 وفق احتياجات 

ً
تقديم خدمات مصممة خصيصا

العميل
التركيز على تنويع األصول لتقليل املخاطر
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الحلول االستثمارية واالستشارية

(2018ديسمبر 31حتى )االستثمارات الحالية / األصول املدارة *

:إدارة األصول 
صناديق األسهم الخليجية
صناديق الدخل الثابت
ةإدارة املحافظ االستثمارية الخاص
 ،النفط والغاز، األسهم الخاصة

وغيرها

:العقارات
 قطاع الشرق األوسط وشمال

أفريقيا
القطاع العاملي

:الخدمات املصرفية االستثمارية
عمليات االندماج واالستحواذ
الخدمات االستشارية
 أسواق األسهم الخاصة وأسواق

الدين وأسواق املال
 اإلدراجخدمات
إعادة الهيكلة

:األبحاث
رق األبحاث املختصة بمنطقة الش

األوسط وشمال أفريقيا
الخدمات االستشارية

أخالقيات العملتحقيق قيمة مضافة للعمالء عبر توفير خدمات ذات جودة عالية مع مراعاة

.ك.د1.24
مليار

صفقات الخدمات املصرفية 
االستثمارية حتى تاريخه

.ك.د380
مليون 

األصول املدارة 
لالستثمارات العقارية

.ك.د713
مليون 

األصول املدارة 
الستثمارات األسهم والدخل 

الثابت

.ك.د1.09
مليار

إجمالي األصول 
دارة

ُ
امل

منتجات وخدمات
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 االستثمار قطاعحضور قوي في 
ً
عامليا

الكويت

البحريـــن
قطر

عمــان
ةالسعودي

اإلمارات
مصر

األردن
لبـــــنان

الهند

أملانيا
الواليات املتحدة

صناديق األسهم الخاصة

الدخل الثابت

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيااالستثمار العقاري في 

االستثمار العقاري الدولي

االستشارات الخدمات املصرفية االستثمارية

"املركز"مكاتب 
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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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"املركز"خدمات . 2
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أبرز األعمال 

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

جـــل أل اويـــل التصـــاعدي طلالســـتثمار"املركـــز"اســـتمرار إدارة األصـــول فـــي تطبيـــق ن ـــ  •
جنبا إلى جنب مع إدارة السيولة النشطة

كل أســــهم دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي بشــــاألصــــول تحــــت اإلدارة فــــي قطــــاعتراجــــع•
.مليون دينار642.4إلى %3.6طفيف بنسبة 

علـــى ريقيـــا فأتفوقـــت الصـــناديق املحليـــة لنســـهم فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال •
%.9و %7، مع عوائد تراوحت بين 2018أقرانها في عام 

ذات ميـــة اإلقليالصــناديق بمقارنــةأداء أفضــل صــندوق املركــز للــدخل الثابــت حقــق•
.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
 بقيمــة ار الهيئــة العامــة لالســتثماململوكــة مــن ( العقاريــةالوطنيــة املحفظــة )إدارة جــزء مــن

مليون دينار كويتي250تصل إلى 
9السعودية واإلماراتالكويت و تطوير عقاري في مشاريع 3عقارات مدرة للدخل و.
 امالتحجم وقيمة املععلى في التأثيرأسواق املنطقة التقلبات فياستمر تأثير
 منشــأة 18مليــون دينــار كــويتي فــي 80العقــاري بمجمــالي أصــول مــدارة يبلــ  " املركــز"صــندوق

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.
3يمــة التطــوير والصــفقات ذات القمــع اســتمرار التركيــز علــى 2018تخــارج خــاللصــفقات

.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 

 رق األوسط بنشر تقارير وأبحاث وتقديم خدمات استشارية تغطي الش" املركز"يقوم
سنوات10منذ أكثر من فريقياأوشمال 

 للـمركز"التابعة " مارمور "هذه الخدمات من خالل شركة " املركز"يقدم"
 ولها مقار في الهند والكويت2010في عام مارمور شركة تأسست ،
 ـــــدت ــ ـــــع مـــــــــارمور عقــ ــ ـــــراكات مــ ــ ـــــدة شــ ــ مؤسســـــــــات بحثيـــــــــة رائـــــــــدة لتقـــــــــديم الدراســـــــــات عــ

وأبحاث السياساتاالقتصادية 

ــــاد، : موضـــــــــوعات األبحـــــــــاث ــ ــــات، االقتصـــ ــ ــــات، السياســـ ــ ـــــال، القطاعـــ ــ ــــواق املــ ــ ـــــة أســـ ــ البنيــ
، تقارير دوريةالقواعد التنظيميةالتحتية، 

خدمات استشارية 

ـــــتحواذ ـــدماج واالســـ ــ ـــــات االنـــ ـــهم، و ستشــــــــارات، واال ، عمليـــ ــ ــــواق األســـ ــ ـــــدين، و أســ ــ ــــواق الـ ــ أســ
، وإعادة الهيكلةالبورصةفي وطروحات االكتتاب األولي أسواق املال، و 

  دينــار مليــار( 1.24)2018ديســمبر ى ـحتــقيمــة املعــامالت التــي تــم تنفيــذها إجمــالي بلــ
الخليجية األسواق كويتي في 

 ـــق ـــذ فريــ ـــفقات " املركـــــز"فـــــي الخـــــدمات املصـــــرفية االســـــتثمارية نفــ ـــصــ ارية هامـــــة استشــ
2018عام خالل 

 ـــن % 29.5شـــــملت أهــــــم الصــــــفقات الســــــنوية حتــــــى تاريخــــــه االســــــتحواذ علــــــى شــــــركة مـــ
HEISCO ـــن ــ ــ ـــــة عـ ــ ـــالء، نيابـ ــ ــ ــــفقةالعمـ ــ ـــن % 15الســــــــتحواذ علــــــــىلأخــــــــرى وصــ ــ ــ ـــــركة مـ ــ شـ
HEISCOنيابة عن العمالء

 مــن شــركة أســيكو لتنشــاءات %23.3االســتحواذ علــى أيًضــا أهــم الصــفقات تضــمنت
مركــز نيابــة عــن العمــالء، وتســوية ديــون أحــد البنــوك اإلماراتيــة، وإعــادة هيكلــة ديــون 

.في طور التنفيذإعادة هيكلة بارزة أخرى صفقةو سلطان، 

  20تبلـــ  فــي إدارة االكتتـــاب لزيــادة رأب املــال بقيمــة إجماليــةاملــال أســواقفريــق نجــ
خــــالل مــــن املشــــاريع املتحــــدة للخــــدمات الجويــــةمليــــون دينــــار كــــويتي لصــــال  شــــركة 

مجـال ة فـي االستشـاريالخـدمات تقـديم إلـى باإلضـافة اكتتاب في أسهم، حقوق إصدار 
.أسواق املال لنسهم والدين لشركتين محليتين بارزتين

األبحاثاالستثماريةاملصرفيةالخدمات
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مليون دينار كويتي714إدارة األصول بأصول مدارة تبل  

ممتاز
كويتالتركيز االستثمارات في 

صندوق فرصة املالي
كويتالتركيز االستثمارات في 

صندوق الدخل الثابت 
(2018طرح خاص في يونيو )

محافظ األسهم الخاصة. 1
محافظ الدخل الثابت. 2

للعمالءإدارة املحافظ الخاصة صناديق الدخل الثابت

النفط والغاز، واألسهم الخاصة، واالستثمارات األخرى 

األصول املدارة للمحافظ والصناديق الخاصة لم يتم الكشف عنها*

الصندوق اإلسالمي
كويتالتركيز االستثمارات في 

ميداف
كويتالتركيز االستثمارات في 

شرق االستثمارات في التركيز 
أفريقيااألوسط وشمال 

صندوق املركز العربي

صناديق عامة

*طرح خاصصناديق 

صناديق األسهم الخليجية

صناديق األسهم الخليجية

صندوق املركز العقاري 

الصناديق العقارية
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مليون 295تبل الشرق األوسط وشمال أفريقيا بقيمة أصول مدارة عقارات 
دينار كويتي

أفريقيابسجل حافل في مجال االستثمارات العقارية في منطقة الشرق األوسط وشمال" املركز"يتميز 

افية شبكة معارف احتر

 شبكة واسعة من املطورين
ات واملستشارين والسماسرة واملؤسس

املالية والشركاء

رية إمكانية الوصول إلى فرص استثما
فريدة تغطي املجال الشامل 

املدرة العقارية في األصول لالستثمارات 
للدخل

والصناديقنظرة عامة على املحافظ

إدارة جزء من محفظة الهيئة : الكويت
ة املحفظة العقاري)العامة لالستثمار 

وصندوق املركز العقاري ( الوطنية

عقارات تجارية مدرة للدخل 3: السعودية
ومشروع سكني تحت التطوير

للدخل سكنية مدرة عقارات 3: اإلمارات
التطويرومشروعين سكنيين تحت 

 طرح)صندوق املركز للعقار الخليجي
(خاص

االستشارات العقارية في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا

 ية في فرص استثمار عقار " املركز"يوفر
يامنطقة الشرق األوسط وشمال أفريق

 طقة نشاط العقارات في من" املركز"بدأ
عام الشرق األوسط وشمال أفريقيا في

مع انطالق خدمات االستشارات1998
العقارية في الشرق األوسط وشمال

أفريقيا

فلسفة االستثمار

ات التركيز على االستحواذ على ملكي
الشركات ذات الجودة وتطويرها

زةتركيز رئيس ي على املناطق املمي

ء أي استراتيجية تخارج قوية قبل إنها
صفقة
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الشرق األوسط وشمال أفريقيااالستثمارات العقارية في

السعودية

ة في عام أعماله في اململكة العربية السعودي" املركز"بدأ 
، ويمتلك مكاتب في الرياض والخبر2006

املشاريععلىعامةنظرة

:التطويرتحتمشاريع
15بقيمةوحدة145يشملالرياضفيسكنيمشروع

كويتيدينارمليون 

:للدخلاملدرةالعقارات
 وحدة مكتبية 44مبنى تجاري في الرياض يحتوي على

وتجارية
 وحدة مكتبية 51مبنى تجاري في الدمام يحتوي على

وتجارية
 وحدة75مبنى سكني في الخبر يشمل

اإلمارات

ي عام أعماله في اإلمارات العربية املتحدة ف" املركز"بدأ 
، ويمتلك مكاتب في دبي وأبو ظبي2010

املشاريععلىعامةنظرة

:التطويرتحتمشاريع
 وحدة بقيمة 165مشروع سكني في أبو ظبي يشمل

مليون دينار كويتي18
مليون 19وحدة بقيمة 149مشروع سكني في دبي يشمل

دينار كويتي

:للدخلاملدرةالعقارات
وحدة 58مبنى سكني في جزيرة الريم في أبو ظبي يشمل
وحدة35ل مبنى سكني في جزيرة الريف في أبو ظبي يشم
 يشمل ( بوردووك)مبنى سكني في جزيرة الريم بأبو ظبي

وحدة35

حضور إقليمي قوي باملكاتب في الكويت، والرياض، والخبر، ودبي، وأبوظبي

الكويت

 من محفظة الهيئة العامة لالس" املركز"يدير 
ً
تثمار جزءا

مليون 250بقيمة تصل إلى ( املحفظة العقارية الوطنية)
دينار كويتي

 80.5العقاري بقيمة أصول مدارة تبل " املركز"صندوق
عقار19مليون دينار كويتي من خالل 

 (طرح خاص)الخليجي للعقار " املركز"صندوق
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مليون دينار كويتي91العقارات الدولية بقيمة أصول مدارة تبل 

سجل حافل على مدى ثالثين عاًما من االستثمارات الناجحة في العقارات الدولية

، مع إطالق أول استثمار 1978أعماله في العقارات الدولية في عام " املركز"بدأ 1
عقاري واسع االنتشار في الواليات املتحدة األمريكية

جالف -ارالعمليات من خالل الشركة التابعة له بالكامل شركة م" املركز"يدير 
1988ام مانجمنت، ومقرها لوب أنجلوب في كاليفورنيا، وتم تأسيسها في ع 2

عقار بتكلفة 117على ملكية وتطوير ما يزيد عن " املركز"استحوذ 
ويشمل ذلك حوالي . مليار دوالر أمريكي1.5استحواذ إجمالية تتعدى /تطوير

مليون قدم مربع من أراض ي 3.5مليون قدم مربع من املخازن الصناعية و8.3
وحدة سكنية3,050ومليون قدم مربع من املكاتب، 1.3التجزئة و

3

املنتجات االستثمارية السابقة

االنتهاءالبدءنظرة عامةالصندوق 

رات للعقااألمريكي صندوق الركز 
20022011واليات7مخزن في 112-الصناعي 

ي صندوق املركز العقاري األمريك 
للعقارات
2-التجارية

20032006واليات6فيتجارية مجمعات7

ي صندوق املركز العقاري األمريك 
للعقارات
3-التجارية 

20042014واليات5مركز للمواد الغذائية في 13

ي صندوق املركز العقاري األمريك 
للعقارات
4-السكنية

20072014واليات3وحدة في 796شقق من 3

املنتجات االستثمارية الجاري تنفيذها

االنتهاءالبدءنظرة عامةالصندوق 

ون برنامج املركز األمريكي للدي
املتعثرة

رهن عقاري تجاري بقرض كامل 14
-2010واليات3ملساحات تجارية في 

وير برنامج املركز األمريكي للتط
-2013واليات6تطوير تجاري في صفقة 17السادس-العقاري 

-افةاملركز األمريكي للقيمة املض
السابع

ة صفقات للشقق السكنية كقيم3
-2017ابأوستن وشيكاغو وكانسفيمضافة 



16

االستثمارات العقارية الدولية
%34.0-%6.9معدل العائد الداخلي -سنوات 5سجل آخر 

معدل العائد انتهىبدءاملوقعاألصول النوعاملشروع
*الداخلي

15.6%20132015تكسابتطويرمكتب9بورتفري 

11.3%20132016تكسابتطويرمكتبدومنيون -ليجاس ي

19.5%20142016تكسابتطويرمكتبليكسايد

23.8%20142016تكسابتطويرمكتبجرانيتباركوود

10.7%20142017تكسابتطويرصناعيليندوير

16.9%20152017أريزوناتطويرسكنيفيلمور ألتا

16.4%20152017نيفاداتطويرصناعيبوستبارك

%201620186.9تكسابتطويرصناعياندستريالدبليوإفدي

28.1%20162016تكسابتطويرمكتبسوت-تو-بيلدتيلر

20.9%20172018كاليفورنياتطويرتخزين شخص يكارسون 

%2017201834.0أريزوناتطويرصناعيبايناكلبارك

-مستمر2017تكسابتطويرمكتب 10(رويال)بورتفري 

-مستمر2017فلوريدادخلتخزين شخص يبيتشبالمويست

-مستمر2017تكسابدخلسكنيهايتسبريستول 

-مستمر2017أملانيادخلمكتببيلدنجأوفيسقيدوس

-مستمر2017ميسوريدخلسكنيأبارتمنتزريفرستون 

-مستمر2017إلينوي دخلسكنيفاليفوكسآتليجاس ي

-مستمر2018نيفاداتطويرصناعيسنتركومرسلونجلي

-مستمر2018كولورادوتطويرصناعيفيهبارك سانتا

-مستمر2018بولنداتطويرصناعيبارك روكلو

1.41x
متوسط النقدية

60%
ةمتوسط القرض للتكلف

549
(مليون دوالر أمريكي)

إجمالي تكلفة املشروع

3و9
أمريكية ودول أخرى واليات 

من جميع الرسوم والتكاليف والضرائباملحقق والعائد املضاعف، صافي معدل العائد الداخلي *
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االستثمارات العقارية الدولية

مشروع مكتب تطوير فري 
10بورت 
داالب، تكساب: املوقع
قدم مربع112,500: الحجم

ويست بالم بيتش للتخزين 
الشخص ي

بالم بيتش، فلوريدا: املوقع
قدم مربع118,110: الحجم

مشروع لونجلي الصناعية
لوب أنجلوب، الواليات : املوقع

املتحدة األمريكية
قدم مربع270,975: الحجم

بريستول هايتس السكنية
أوستن، تكساب: املوقع

351: الوحدات السكنية

مبنى قيدوس املكتبي
دوسلدورف، أملانيا: املوقع
متر مربع19,260: الحجم

ريفرستون السكنية
كنساب سيتي،: املوقع

ميسوري
324: الوحدات السكنية

نيليجاس ي آت فوكس فالي السك
شيكاجو، إلينوي : املوقع

272: الوحدات السكنية

في الصناعيةبارك سانتا 
دنفر، كولورادو: املوقع
قدم مربع344,679: الحجم

مشاريع التطوير العقاري املستقبلية

االستثمارات املدرة للدخل

صفات املشروع
الرئيسية

5 - 2.25
سنوات

مدى فترة االنتظار

40%
من تكلفة املشروع

متوسط معدل األسهم

 
 
مشاريع التطوير العقاري املستحوذ عليها مؤخرا

بارك جيرمان الصناعية
فينيكس، أريزونا: املوقع
قدم مربع224,810: الحجم

ألتا ويرهاوس العائلي السكني
فينيكس، أريزونا: املوقع
وحدة300: الحجم

يايربورت جيتواي سنتر الصناع
استوكتون، كاليفورني: املوقع
مربعقدم 419,608: الحجم
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نظرة عامة: الخدمات املصرفية االستثمارية

تقديم االستشارات املالية وحلول أسواق املال للشركات الوطنية واإلقليمية

أهم الجوائز

أفضل بنك استثماري في 
الكويت

2011 ،‘12 ،‘14 ،‘15 ،‘16 ،
’17 ،18’

أفضل بنك استثماري في
الكويت

2013 ،‘14 ،‘15 ،‘16 ،’17 ،
18’

أفضل بنك استثماري في
الكويت

2013 ،‘14

 البنك االستثماري األكثر ا
 
بتكارا

في الشرق األوسط
2016

الخدمات االستشارية
بائع عمليات االندماج واالستحواذ، من جتهي ال▪

واملشتري 
اتإعادة الهيكلة املالية وإعادة هيكلة الشرك ▪
جدوى تحليل الخطط االستراتيجية ودراسات ال▪
يةتقييمات األعمال والتقييمات االستثمار ▪

الخدمات 
االستشارية

أسواق املال

خدمات أسواق املال
نالطرح الخاص والعام لصكوك األسهم والدي▪
ولي لالكتتاب العام▪

ّ
الطرح األ
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االستثماريةاملصرفيةصفقات الخدمات 

ملف قوي في مجال الصفقات االستشارية في أنحاء املنطقة

2015أغسطس 
%61.3الحصة 

ج عملت كمستشار اندما
ركة واستحواذ رئيس ي لش
األهلية للتأمين في 

االستحواذ على شركة 
ةإعادة التأمين الكويتي

2017فبراير 
%40الحصة 

تقديم االستشارة 
ع لعميل بخصوص بي
حصة غير مسيطرة 
اد كبيرة في شركة مو 
بناء إقليمية

2017سبتمبر 
%40الحصة 

تقديم االستشارة 
ع لعميل بخصوص بي
حصة غير مسيطرة 

مات كبيرة في شركة خد
تعليمية

2017ديسمبر 
%5.6الحصة 

تقديم االستشارات
لعميل في الحصول 
على حصة غير 

مسيطرة في شركة 
خدمات مالية

2016سبتمبر 
%100الحصة 

بيع شركة عقارية 
بالنيابة عن عميل

2015إبريل 
%6.2الحصة 

ن مساعدة اتحاد بائعي
تهم محليين في بيع حص
في شركة خدمات 
منزلية إقليمية

2016يونيو 
%17الحصة 

تقديم االستشارات
ع لعميل بخصوص بي
حصة غير مسيطرة 

ائيةكبيرة في شركة غذ

2017يوليو 
%25الحصة 

تقديم االستشارة 
ة لعميل في بيع حص
في غير مسيطرة كبيرة
اء أربع شركات مواد بن

إقليمية

2017نوفمبر 
%100الحصة 

تقديم االستشارة 
ة لعميل في بيع حص
غير مسيطرة في 
مدرسة متعددة 
اللغات محلية

2017ديسمبر 
%29.5الحصة 

تقديم االستشارة 
التحاد مشترين في

االستحواذ على حصة
في غير مسيطرة كبيرة

هيسكوشركة 

2017يناير 
%20الحصة 

تقديم االستشارة 
ة لعميل في بيع حص
في غير مسيطرة كبيرة
شركة مواد بناء 

إقليمية

2018يوليو 
%23.3الحصة 

تقديم االستشارات
كوأسيبيع لعميل في 

للبناء

2017ديسمبر 
%5.6الحصة 

في تقديم االستشارات
إعادة هيكلة ديون 

مركز سلطان

2018أغسطس 
%13.9الحصة 

تقديم االستشارة 
التحاد مشترين في

االستحواذ على حصة
في غير مسيطرة كبيرة

هيسكوشركة 
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االستثماريةاملصرفيةصفقات الخدمات 

قدرات ال نظير لها في تنفيذ صفقات  أسواق املال

2017
10.8: الحجم

.ك.مليون د
ادة املدير الرئيس ي لزي

رأب مال شركة بترول
مستقلة

2016
25: الحجم
.ك.مليون د

تي شركة املركز الكوي
.(  ع.ك.م.ش)املالي 
"املركز"

2013
15: الحجم
.ك.مليون د

إدارة إدراج أسهم 
شركة مجموعة 
ة الخصوصية القابض
في بورصة الكويت

2007
50: الحجم
.ك.مليون د

عمل كمنظم رئيس ي 
دار ومستشار مالي في إص

ة صكوك اإلجارة للشرك
الكويتية للمنتزهات

.(   م.ك.م.ش)

2006
مليون 80.85: الحجم

.ك.د
تقديم االستشارات
وإدارة عملية إدراج 
أسهم بنك البحرين
ة والكويت في بورص

الكويت

2005
100: الحجم

.ك.مليون د
عمل كمدير رئيس ي 
إلصدار صكوك 
اإلجارة للشركة 
العقارية التجارية 

.(ع.ك.م.ش)

2007
مليون 66.15: الحجم

.ك.د
إدارة إصدار حقوق 
االكتتاب لشركة 
ة التخصيص القابض

.(ع.ك.م.ش)

2018
20: الحجم
.ك.مليون د

مدير رئيس ي لزيادة 
رأب مال شركة 
املشاريع املتحدة 
للخدمات الجوية

2016
100: الحجم

.ك.مليون د
عمل كمساعد مدير 
رئيس ي في إصدار 

سندات من الشريحة 
يج الثانية لبنك الخل

.(ع.ك.م.ش)

2015
100: الحجم

.ك.مليون د
صكوك مرابحة 

ملجموعة الصناعات 
الوطنية القابضة 

.(ع.ك.م.ش)

2012
26.5: الحجم

.ك.مليون د
عمل كمدير مساعد 
رئيس ي في إصدار 

سندات بسعر صرف 
ثابت لشركة /عائم

األرجان العاملية 
.(ع.ك.م.ش)العقارية 

2007
3.9: الحجم
.ك.مليون د

تقديم االستشارة 
وإدارة عملية إدراج 
ة أسهم شركة الشبك
ة القابضة في بورص

الكويت

2006
مليون 42.32: الحجم

.ك.د
إدارة زيادة رأب مال 
شركة الصناعات 
اء الوطنية ملواد البن

.(ع.ك.م.ش)

2004
12.7: الحجم

.ك.مليون د
إدارة زيادة رأب املال 
عن طريق إيداع 

مليون دينار 12.70
ن كويتي لشركة هيوم
سوفت القابضة

2007
17.4: الحجم

.ك.مليون د
إدارة زيادة رأب مال 

مليون 17.40بمقدار 
وعة دينار كويتي للمجم
لةالبترولية املستق

2018
18: الحجم
.ك.مليون د

تقديم الخدمات 
ل االستشارية في مجا

أسواق املال لنسهم
والدين لشركتين 
محليتين بارزتين

2018
3.3: الحجم
.ك.مليون د

ديون أحد تسوية 
البنوك اإلماراتية
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والخدمات االستشاريةاألبحاث
وسط وشمال تخدم مارمور الشركات واملؤسسات اإلقليمية بمعلومات تحليلية للسوق في منطقة الشرق األ 

أفريقيا

الخدمات االستشارية
توفر مارمور خدمات استشارية 
 للعمالء تفي 

ً
مصممة خصيصا

بتحديات التكلفة والوقت وإطار
تائج العمل وتوفر البيانات لتقديم ن
جات جاهزة للتنفيذ بما يالئم احتيا

العميل

أبحاث البنية التحتية
رابط بين يحلل تقرير البنية التحتية ال

حتية التطوير االقتصادي والبنية الت
ويعرض تحديات العرض والطلب 

وفرص االستثمار في املنطقة 

أبحاث السياسات
أقامت مارمور عدة شراكات ناجحة 

مع أهم قادة الفكر ومؤسسات 
األبحاث العاملية إلصدار دراسات 
ي أبحاث السياسات االقتصادية ف
املجاالت الرئيسية مثل الطاقة، 
والعمالة، والهيكل االقتصادي، 

.والقطاع العام

أبحاث أسواق رأس املال
 تقدم تقارير أسواق رأب املال تح

ً
ليال

قة ألسواق األسهم والسندات في منط
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

.  بلية لهاباإلضافة إلى التوقعات املستق
راتيجي وتتسم هذه التقارير بطابع است

ومنظور استثماري 

األبحاث الدورية
تركز األبحاث الدورية على أرباح 

أسواق األسهم الخليجية، ودراسة 
املخاطر ذات الجودة، والتنمية 
بلية االقتصادية، والتوقعات املستق

في املنطقة

األبحاث التنظيمية
تعد سلسلة األبحاث التنظيمية
موجز وتحليل فعال للتنظيمات 
تعلقة التجارية واالقتصادية وتلك امل
.ألعمالبالسوق والتي تؤثر على بيئة ا

األبحاث االقتصادية
ية تتضمن مناقشات موضوعية مبن
.  يةعلى التحركات االقتصادية الحال
وتساعد هذه األبحاث أصحاب 
ع على العالقة في فهم تأثير كل موضو 

االقتصاد

أبحاث القطاعات 
ية تركز أبحاث القطاعات على هيكل
ن، القطاعات، والالعبين الرئيسيي

، وتحليل السوق، ومحفزات الطلب
وتحليل املنافسة، واملتطلبات

التنظيمية
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التوجه االستراتيجي. 3
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 للتركيز على فرص النمو املستق
ً
بليةمسار استراتيجي مخطط جيدا

تثمرون تقديم عروض استثمارية مبتكرة، حيث يتجه املس
خاطرنحو املنتجات االستثمارية الجديدة البعيدة عن امل

خدمات التركيز على تقوية عالقات الشركة وتنمية رسوم ال
املصرفية االستثمارية

ة، حيث التركيز على الحصول على صفقات حكومية إقليمي
تزيد من التمويل عبر أسواق رأب املال

ف تقليل تكلفة رأب املال من خالل مزيج من التصني
االئتماني املحسن والتمويل املبتكر للمشروعات

ي الشركةاالستثمار بشكل أكبر في األنظمة التكنولوجية ف

األولويات 
يةاالستراتيج بيئة األعمال

توقعات مرتفعة من العمالء

إصالحات إيجابية في الكويت

الخليجيأداء خافت لالقتصاد
مستثمرين منخفضةوثقة 

تحسين االقتصاد العاملي
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املبتكرة" املركز"حلول 

ريادة في تقديم حلول مالية ومنتجات استثمارية مبتكرة في املنطقة

:في ظل االستثمارات املتعثرة للديون في املنطقة، واالستثمار األجنبي املباشر، والتشريعات، وتطوير أسواق الدخل الثابت املحلية

  في عام 116ن قانو )في الحصول على املوافقة على أول مشروع مقاصة، والذي يعد مركز تكنولوجيا على أحدث طراز، تحت قانون تشجيع االستثمار املباشر الجديد " املركز"نج
2013)

 كويتالخدمات االستشارية لهيئة تشجيع االستثمار املباشر في الكويت بشأن تطوير هيكل الحوافز الضريبية ملشاريع االستثمار املباشر في ال" املركز"قدم

.عميل من املؤسسات واألفراد ذوي املالءة العالية باستثمارات نشطة في أسواق املال الرئيسية باملنطقة400ما يزيد عن " املركز"ويمتلك 

صندوق للخيارات في سوق 
الكويت لنوراق املالية ليصبح

صانع السوق الوحيد للخيارات

ري صندوق مفتوح االستثمار العقا
2003في عام 

صندوق أسهم ملكية خاصةصندوق لسوق النقد

:في الكويت في إطالقاألول " املركز"كان 
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اإلدارة التنفيذية

السيدة دينا الرفاعي
شؤون –أول للرئيس نائب 

املستثمرين

السيدة هناء الزراعي
شرية املوارد الب-نائب أول للرئيس 
والشؤون اإلدارية

السيد عبد اللطيف وليد 
النصف

إدارة –نائب الرئيس التنفيذي 
الثروات وتطوير األعمال

السيد حسين زين الدين
نظم-الرئيس التنفيذينائب 

املعلومات والعمليات، إدارة 
املخاطر

السيدة مهى عبد السالم 
عماد

ن شؤو -نائب الرئيس التنفيذي 
اريةالشركات والصناديق االستثم

والسيد مانداجوالتور آر راغ
حاث األب-نائب الرئيس التنفيذي 

املنشورة

السيدة أماني إبراهيم 
العماني

-نائب الرئيس التنفيذي 
شرق استثمارات األسهم بمنطقة ال

األوسط وشمال أفريقيا

السيد بسام ناصر العثمان
ثمار االست-نائب الرئيس التنفيذي 

العقاري بمنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

السيد خالد أحمد شودري 
الرئيس املالي

السيدة رشا عثمان
–الرئيس التنفيذي نائب 

ية الخدمات املصرفية االستثمار 
(أسواق املال والدخل الثابت)

السيد علي حسن خليل
رئيس العمليات

السيد مناف عبد العزيز 
الهاجري 

الرئيس التنفيذي

بيتر كيليالسيد 
وارد امل–نائب الرئيس التنفيذي 

البشرية
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"املركز"في الحوكمة. 4
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مجلس اإلدارة

الغانميوسفضرار السيد
اإلدارةمجلسرئيس

يوسفارضر للسيداملهنيةاملسيرةتمتد
نذم"املركز"إدارةمجلسرئيسالغانم،

قطاعفيعاما40منألكثر،1982عام
تواملقاوال والتأميناملاليةالخدمات
.وخارجهاالكويتفيالعامةوالتجارة

تجارةغرفةإدارةمجلسعضووهو
ويرأب،2001عاممنذالكويتوصناعة

كانماك.واالستثماراملاليةاللجنةحاليا
شركاتالتحاداملؤسسالرئيس

2009-2004بينماالفترةفياالستثمار
امالعالنفعمنظماتفيفعاالوعضوا
.ودوليامحليا

الشيخ حمود صباح السالم الصباح
نائب رئيس مجلس اإلدارة

الصباحالسالمحمودالشيخيشغل
"كزاملر "إدارةمجلسرئيسنائبمنصب

رةخبولديه.سنواتعشرمنأكثرمنذ
القطاعفيسنة35علىتمتدعملية

ةإدار مجلسرئيسوهو.وغيرهالتجاري 
ايهيوندالتجاريةالخليجشمالشركة
،20منألكثر

ً
تنقلياشركةومالكعاما

شغلهعلىعالوةوالقريني،الجزيرة
تجارةلاملسارشركةرئيسنائبملنصب

.واالستثمار

السيد فيصل عبد العزيز الجالل
عضو مجلس إدارة مستقل

لجاللاالعزيزعبدفيصل/السيديتمتع
متدتالعقاري القطاعفيعمليةبخبرة
منصبويشغل.عاما40منأكثرعلى

دارةإلجنةورئيسالتدقيقلجنةرئيس
غلويش.املجلسعناملنبثقةاملخاطر
 الجاللفيصلالسيد

ً
منصبأيضا

البسيطشركةفياملنتدبالعضو
الجاللشركةفيوشريكالتجارية
ةجامعيدرجةعلىحاصلوهوالعقارية،

.اإلسكندريةجامعةمن
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مجلس اإلدارة

السيد فوزي إبراهيم املكيمي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

خبرةاملكيميإبراهيمفوزي/السيدلدى
قطاعاتفيسنة30علىتمتدعملية

ملاليااملديرمنصبيشغلوهو.مختلفة
منذيةالعاملالكويتيةالبترولشركةفي

بمنصاملاض يفيشغلوقد.2004عام
كويتيةالالبترولشركةفياملالياملدير

وفيحدة،املتاململكةفيللطيرانالعاملية
يطالياإمنكلفيالعامليةالبترولشركة

يمإبراهفوزيالسيدويحمل.وتايالند
حاسبةاملفياملاجستيرشهادةاملكيمي
األميركية،مياميجامعةمناملهنية
نماملحاسبةفيالبكالوريوبودرجة
.الكويتجامعة

السيد عادل الغنام
عضو مجلس إدارة مستقل

خبرةالغناممحمدعادل/السيدلدى
25ق تفو العامةالتجارةقطاعفيعملية
مجلسعضومنصبيشغلوهو.عاما
بيكوكاملجموعةالتنفيذيواملديرإدارة

مجلسوعضو،2003عاممنذالقابضة
عامنذمللتأميناألهليةالشركةفيإدارة
محمدعادلالسيدويحمل.2005
األعمالإدارةفيجامعيةدرجةالغنام

.األمريكيةاملتحدةالوالياتمن

السيد فهد يعقوب الجوعان
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

الجوعانيعقوبفهد/السيديتمتع
التجاري القطاعفيعمليةبخبرة

وهو.عاما30تفوق واملاليوالصناعي
شركةعاممديرنائبمنصبيشغل

واملقاوالت،العامةللتجارةالجوعان
يفعضومنصبشغلهإلىباإلضافة
وصناعةتجارةغرفةإدارةمجلس

للخدماتالوطنيةوالشركةالكويت،
لسمجرئيسونائب،(ك.م.ش)البترولية

ةوشركللصناعة،العامةالهيئةإدارة
سيدالويحمل.البتروليةللخدماتالدرة
وبالبكالوريدرجةالجوعانيعقوبفهد
إيسترن جامعةمناألعمالإدارةفي

.األميركيةواشنطن

السيد أيمن عبد اللطيف الشايع
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

ايعالشاللطيفعبدأيمن/السيدلدى
أمينوالتالعامةالتجارةفيعمليةخبرة

30منأكثرعلىتمتداملاليوالقطاع
إدارةمجلسعضويةيشغلوهو.عاما

عائليةمجموعةوهيالشايع،مجموعة
وقد،1890عامالكويتفيتأسست

قسمللالتنفيذيالرئيسمنصبشغل
.1989العاممنذاملجموعةفيالتجاري 

مجلسرئيسمنصبيشغلأنهكما
ويحمل.للتأميناألهليةشركةإدارة

جةدر الشايععبداللطيفأيمنالسيد
منيكيةامليكانالهندسةفيالبكالوريوب

.الكويتجامعة
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لجان مجلس اإلدارة

بتطبيق مبادئ الحوكمة الفاعلة للشركات وأفضل ممارسات األعمال" املركز"يلتزم 

اللجنة التنفيذية

السيد ضرار يوسف الغانم
السيد أيمن عبد اللطيف الشايع
السيد فهد يعقوب الجوعان

لجنة الترشيحات واملكافآت

السيد ضرار يوسف الغانم
السيد فيصل عبد العزيز الجالل
السيد أيمن عبد اللطيف الشايع
السيد فهد يعقوب الجوعان

لجنة التدقيق

السيد فيصل عبد العزيز الجالل
السيد فوزي ابراهيم املكيمي
السيد عادل محمد الغنام

لجنة إدارة املخاطر

السيد فيصل عبد العزيز الجالل
السيد فوزي ابراهيم املكيمي
السيد عادل محمد الغنام

املدققين القانونيين
(الوزان وشركاه)، وديلويت (القطامي والعيبان وشركاهم)ثورتون جرانت 

عضو غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة عضو مستقل
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األداء املالي. 5
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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 

%80دفع نسبةالواحد؛ ما يعادلفلس للسهم 20184لعام 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 توزيعات 2019إبريل 2في الجمعية العمومية السنوية التي عقدت في املساهمون وافق %. 80فلس للسهم الواحد تمثل نسبة دفع 4مجلس اإلدارة توزيعات األرباح للسهم الواحد التي اقترحها . 3

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

أرباح نقدية مستقر وعوائد مستقرةتوزيع

2018األرباح النقدية لعام توزيعات

 على توزيعات نقدية 2019إبريل 2في الجمعية العمومية السنوية التي عقدت في ن و وافق املساهم. الواحدفلس للسهم 4توزيعات األرباح للسهم الواحد التي اقترحها مجلس اإلدارة
.  الواحدفلس للسهم 5تعادل 

100فلس للسهم الواحد ما نسبته 5ومثلت التوزيعات النقدية املوافق عليها في الجمعية العمومية والتي تعادل %. 80صرف ما نسبته 2018لعاماملقترح لاألرباح النقدية توزيعثلم.%

*  على التوزيعات املوافق عليها% 5على التوزيعات املقترحة، و% 4عائد ربحي بل  .

(2018ديسمبر 31حتى )فلس 100بلغت قيمة السهم *

6.0
5.0

6.0
7.0

4.0

75.0% 83.3% 75.0% 77.8% 80.0%

2014 2015 2016 2017 2018

Dividend per Share (Fils) Dividend Payout (%) (فلس)توزيعات أرباح نقدية للسهم ()%توزيعات أرباح نقدية

5.5%
4.9%

6.8%
6.4%

4.0%

2014 2015 2016 2017 2018

Dividend Yield (%) توزيعات أرباح نقدية%()
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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
مات أتعاب اإلدارة والعموالت أتعاب إدارة األصول والخدتتضمن 1.

.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
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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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اتجاهات األداء املالي
)%(والهامش (دينار كويتي000)صافي الربح (دينار كويتي000)اإليراداتإجمالي 

4,021

2,878

4,030
4,428

2,285

2014 2015 2016 2017 2018

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

)%(2األصول على عائدات 

2.8%

1.9%

2.6% 2.7%

1.3%

2014 2015 2016 2017 2018

4.1%

3.1%

4.3%
5%

3%

2014 2015 2016 2017 2018

)%(1املساهمينلكيةمالعائد على حقوق 

14,699

11,257

13,926
15,399 15,301

2014 2015 2016 2017 2018

مليون دينار كويتي، وعند تعديل مبل  هبوط قيمة االستثمارات 2.34بسبب مبل  هبوط قيمة االستثمارات العقارية البال   2018في عام % 2.5انخفض العائد على حقوق امللكية بنسبة 1.
%.  5.1العقارية تصبح النسبة 

مليون دينار كويتي، وعند تعديل مبل  هبوط قيمة االستثمارات 2.34بسبب مبل  هبوط قيمة االستثمارات العقارية البال   2018في عام % 1.3األصول بنسبة انخفض العائد على 2.
%.  2.7العقارية تصبح النسبة 

لكية حقوق امل/ الربح الخاص بمساهمي الشركة األم صافي ( = %)حقوق امللكيةالعائد على 
الخاصة بالشركة األم

صافي الربح الخاص بالشركة األم باستثناء الحصص غير املسيطرة
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االجتماعية واالقتصادية" املركز"مسؤولية . 6
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تخدمة املجتمع واملساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام في الكوي

ســــتدام فــــي فــــي إطــــار ســــعيه الــــدائم للمشــــاركة الفعالــــة فــــي خدمــــة املجتمــــع واملســــاهمة فــــي بنــــاء اقتصــــاد قــــوي وم
مســــــؤوليات اســــــتراتيجية للمســــــؤولية االقتصــــــادية واالجتماعيــــــة  هــــــدف إلــــــى الوفــــــاء ب" املركــــــز"الكويــــــت، وضــــــع 

.نحو املجتمع واالقتصاد الوطني" املركز"

دة تفعيل مبادئ الحوكمة الرشي. 3بناء القدرات البشرية. 1
في بيئة األعمال

موائمة بيئة العمل مع أفضل . 2
معايير الحوكمة املؤسسية

:على ثالثة ركائز رئيسية وهي" املركز"ترتكز استراتيجية 
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أهم مبادرات املسؤولية االجتماعية واالقتصادية

لتطوير األعمال" فكرة"برنامج 

لتطوير"فكرة"برنامجمعبشراكته"املركز"يفتخر
خلقإلىيهدفمكثفتدريبيبرنامجوهواألعمال،

اداالقتصدعمفيللمساهمةاألعمالروادمنجيل
طة،واملتوسالصغيرةاملشاريعخاللمناملحلي
لتطويرالالزمةاألدواتاألعماللروادويوفر

.الخاصمشروعهموإنشاءأفكارهم

مع لوياك" املركز"شراكة 

جددطقة،املنفيالبشريةالقدراتتنميةبأهميةمناإيماًنا
بينالتعاون ويركز.لوياكمعالسنويةمشاركته"املركز"

ملجتمعافيللشباباملستدامةالتنميةعلىاملؤسستين
النموفيةللمساهمالالزمةاملهاراتامتالكهملضمانالكويتي

لتدريباأنشطةعلىاملبادرةهذهوتركز.الوطنياالقتصادي
الشبابنيتمككياملجاالت،مختلففيالتطوعيةوالبرامج

.ومهارا هماملهنيةقدرا همتطويرمن

"نلوياك اي س ي ميال "مع أكاديمية " املركز"شراكة  دعم التعليم في عدة نواحي

في مجال الصحة" املركز"مبادرات 

معتهشراكفي"املركز"استمرالرياضة،مجالوفي
القدملكرة"ميالنس يايلوياك"أكاديمية
هاراتموتطويرتدريبفيساهمتوالتيلنشبال،

.السابقةمواسمهامدىعلىالالعبينمئات

كان،التعليممجالفيمبادراتعدة"املركز"تبنى
عالرابالسنوي الوظيفياملعرضدعمبينهامن

ةجامعفياألعمالإدارةكليةنظمتهالذيعشر،
املدرسةدعمفي"أملركز"استمركما.الكويت
.املتفوقينوطلبتهاالهنديةالشعبية

 داع"املركز"كانفلطاملاالصحة،مجالفيأما
ً
ما

تشفى،املسفياالطفاللرعايةالكويتيةللجمعية
اللالهوجمعيةلبنان،فياألطفالسرطانومركز
فبهدالخيرية،األملومؤسسةالكويتي،األحمر
.وخارجهاالكويتفيواملحتاجيناملرض ىدعم

مع اتحاد مصارف الكويت بالتعاون " املركز"ندوة 

الرئيسنائب،راغو.آر.إم.السيدالندوةقدم
،"زاملرك"فياملنشورةاألبحاثإدارةالتنفيذي،

.إنتليجنسمينامارمور لشركةالعامواملدير
ياملصرفللقطاعالحاليالسيناريوعنوتحدث
التياملختلفةاالتجاهاتحول رؤىوقدمالكويتي،
.القطاعهذمستقبلتحدد
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إخالء املسؤولية 
تقديمي على عبارات ليست وقد يحتوي هذا العرض ال. ، ألغراض معلوماتية فقطومستثمريه" املركز"من إعداد شركة تشرشغيت بارتنرز لصال  املركز املالي الكويتي عرض التقديميهذا ال

وال نـدعي أنهـا ،م الخـاص للشـركةوتـم إعـداد املعلومـات الـواردة فـي هـذه الوثيقـة ملسـاعدة املسـتثمرين املحتملـين فـي األصـول إلجـراء تقيـيمه". بيانات تطلعية"حقائق تاريخية، يشار إليها باسم 
شــكل عــام قــد تختلــف وفــي حــين تــم بحــث املعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة إلــى حــد معقــول، إال إنــه وب. شــاملة أو تحتــوي علــى جميــع املعلومــات التــي قــد يرغــب فيهــا مســتثمر محتمــل أو فعلــي

. النتائج املستقبلية الفعلية عن تلك املقترحة في البيانات التطلعية

ور مــع املستشــار امل ــي ونتوقــع مــن املســتثمرين املحتملــين إجــراء تحقيقــات العنايــة الواجبــة الخاصــة بهــم أو التشــا. ال نقــدم أي تعهــدات بشــأن دقــة هــذه البيانــات أو التقــديرات أو التوقعــات
أو / و " املركـز"ن شـركة 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

الــواردة فــي هــذه أو اإلغفــال فــي املعلومــاتاء الشــركات التابعــة لهــا ال تتحمــل مســؤولية عــن أي طــرف تجــاه أي خســارة أو ضــرر نــاتج عــن اســتخدام املعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة أو األخطــ
سـؤولة بـأي أو الشـركات التابعـة لهـا م/ و " املركـز"ولـن تكـون شـركة . الوثيقة عند اتخاذ أي قرار اسـتثماري، سـواء كانـت هـذه األخطـاء أو السـهو ناتجـة عـن إهمـال أو حـادث أو أي سـبب آخـر

خلـي شـركة وت. الـواردة فـي هـذه الوثيقـةات حال من األحوال تجاه أي طرف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية من أي نـوع كانـت ناتجـة عـن اسـتخدام املعلومـ
ت العائــد أو الحــدود أو معــدال نيةأو الشــركات التابعــة لهــا علــى وجــه التحديــد مســؤوليتها عــن أي ضــمانات، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل املثــال ال الحصــر، األربــاح املحتملــة أو الضــم/ و " املركــز"

. الزمنية لالستثمار

قــة ومحتويا هــا ســرية وال وهــذه الوثي. بنــك الكويــت املركــزي ، الــذي تنظمــه هيئــة أســواق املــال و "املركــز( "ع. ك. م. ش)ملكيــة قانونيــة للمركــز املــالي الكــويتي "( العــرض التقــديمي)"هــذه الوثيقــة 
".املركز"يجوز توزيعها أو إعادة إنتاجها أو نسخها كليا أو جزئيا، وال يجوز الكشف عن أي من محتويا ها دون إذن كتابي مسبق صريح من 

(Ext. 2503) 8000 2224 965+دينا يوسف الرفاعي 
drefai@markaz.comوإدارة الثروات وتطوير األعمالعالقات املستثمرين -لرئيس أول لنائب 

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


