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2019لعام أبرز بيانات األداء 

مليون دينار �و��ي23.49
%) 53.5(: النمو
1اإليرادات إجما�� 

مليون دينار �و��ي8.69
%)2.7(: النمو

أ�عاب إدارة وعموالت

مليون دينار �و��ي6.96
%30: الهامش
2الر�حصا�� 

%66.7فلس للسهم الواحد؛ ما �عادل �سبة دفع 10بواقع 2019التوزيعات النقدية لعام 

%100.0فلس للسهم الواحد؛ ما �عادل �سبة دفع 5بواقع 2018التوزيعات النقدية لعام 

.ك.مليون د) 0.09(إجما�� اإليرادات �شمل إيرادات أخرى بقيمة 1.

ا�حصص غ�� املسيطرةاألم باستثماءالر�ح ا�خاص بمال�ي الشركة صا�� 2.

شهر12تم حساب العائد ع�� حقوق املساهم�ن ع�� أساس آخر 3.

أبرز بيانات امل��انية العامة

إجما�� األصول املدارة
ع�� أساس سنوي % 4.6: النمو-مليار دينار �و��ي1.14

أبرز بيانات األر�اح وا�خسائر

مليون دينار �و��ي8.11
%12.6: النمو

األصول أ�عاب إدارة 
%7.3حقوق املساهم�ن بنسبة ع�� العائد 

فلس15
%)200(: النمو

ر�حية السهم

مليون دينار �و��ي0.58
%)66(: النمو

�ةرسوم ا�خدمات املصرفية االستثمار 

مليون دينار �و��ي14.71
%129: النمو

العائد ع�� االستثمارات الرئيسية
0.51xمجموع حقوق املساهم�ن / صا�� الدين 

%%0.71العائد السنوي ع�� أ�عاب إدارة األصول بنسبة 

%8.4العائد السنوي ع�� االستثمارات الرئيسية بنسبة 

مليار دينار �و��ي1.14هو " املركز"إجما�� األصول املدارة �� 
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2019لعام أبرز بيانات األداء 
 
ً
":للمركز"ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس اإلدارة / ، يقول السيد"املركز"ع�� أداء �عقيبا

حققتحيث،2019عاموح�ى2018لعامالثا�يالنصفمنذالنمو العامليةاألسهمأسواقواصلت"
 األداءهذهو�ان.قو�ةعوائدالرئيسيةاألسواقجميع

ً
 .الك��ى األسواق��الفائدةأسعار ب��اجعمدفوعا

األسواقمصافإ��السوق ب��قيةإنتليجنس�ابيتالستان��مورغانقرار منال�و�تيةاألسهمواستفادت
تأثر قدفذلك،منالرغموع��.أفر�قياوشمالاألوسطالشرق منطقة��أداءً األفضللي�ون الناشئة

أسعار تقلبو العاملياالقتصاديالنشاطتباطؤ ذلك��بماالعواملمنبمجموعةالك��االقتصاديالنمو 
دق"املركز"أنأعلنأن�سعد�يالظروف،هذهظلو��.ا�جيوسياسيةالتوتراتحدةوتزايدالنفط
وجائزةفاينا�س،جلو�المجلةمن"2019لعامال�و�ت��استثماري بنكأفضل"جائزةع��حصل

لعامال�و�ت��أسهمصندوق أفضلوجائزةإنفستور،جلو�المن"2019لعامأصول مدير أفضل"
.مانجرفاندميناقبلمن"ميداف"صندوق عن"2019

ا�خاصةظوا�حافللصناديق،النشطةلإلدارةاس��اتيجيتھتنفيذ��"املركز"استمر،2019عاموخالل
اإليراداتنمو و�ان.ا�خاصة"املركز"استثماراتإ��باإلضافةالعمالء،عنبالنيابةالعقار�ةواالستثمارات

وارتفع.�و��يدينار مليون 8.11لتبلغسنوي أساسع��%12.6بنسبةاألصول إدارةأ�عاببنمو مدفوعا
 �و��ي،دينار مليون 1.33ليبلغالضعفمنأك�� التأج�� إيراداتصا��

ً
عقاراتتأج�� بإيراداتمدعوما

مليون 9.9ا�خسائرأو األر�احخاللمنالعادلةبالقيمةاملاليةاألصول منالر�حبلغكما."للمركز"جديدة
.2018لعام�و��يدينار مليون 3.5بمقارنة�و��ي،دينار 

،2019عام���و��يدينار مليون 14.71إ��ليصل%129بنسبةالرئيسيةاالستثماراتمنالدخلوارتفع
 اإليراداتإجما��من%63ليمثل

ً
 محققا

ً
 عائدا

ً
وتراجعت.االستثماراتإجما��ع��%8.4بنسبةسنو�ا

بنسبة�و��ي،دينار مليون 8.11بقيمةأصول إدارةأ�عابع���شتملوال�يوالعموالت،اإلدارةأ�عاب
كما.�و��يدينار مليون 0.58إ��واالستثمار�ةاملصرفيةا�خدماتأ�عابالنخفاضنتيجةوذلك،2.7%

لتبلغ2018عامعنالف��ةبنفسمقارنة%4.6بنسبة2019د�سم����اية��املدارةاألصول قيمةارتفعت
.�و��يدينار مليار 1.14

مورغانمؤشر ��%25.2�سب��ام�اسبمحققة2019عام��مم��ةعوائدالعامليةاألسهمأسواقحققت
التوا��،ع��عالرا�للعامالنمو ��ا�خليجيةاألسهمأسواقواستمرت.العامليإنتليجنس�ابيتالستان��

.%5.9بنسبةا�خليجيةلألسواقإنتليجنس�ابيتالستان��مورغانمؤشر ارتفعحيث

�سببالعامليةاألسواق��نظرا��امنأقلا�خليجيةاألسهمأسواقأداء�انذلك،منالرغموع��
 املستثمر�نثقةتراجع

ً
�انال�و��يالسوق أداءأنإال .املنطقة��ا�جيوسياسيةللتقلباتنظرا

العامالسوق ملؤشر عوائدإجما���جلحيثأفر�قيا،وشمالاألوسطالشرق منطقة��األفضل
�قيةب�إنتليجنس�ابيتالستان��مورغانقرار عقبمدفوعااألداءهذاوجاء.2019عام��23.7%

�لٌ و�جل.2019لعام"املركز"توقعاتمعتما�ىىمماالناشئة،األسواقمصافإ��ال�و��يالسوق 
والتطو�رثمار لالستاملركز وصندوق "ممتاز"املمتازةللعوائداملركز وصندوق املا��فرصةصندوق من

%22.6و%27.2بنسبةاملاضيةا�خمسالسنواتمدىع��سنو�ةعوائدأفضل"ميداف"
.التوا��ع��%21.5و

قيمةإجما��ارتفعحيث،2019عام��قيا�ىيأداءا�خليجيةوالسنداتالص�وكأسواقحققت
حدةاملتالعر�يةاإلماراتوتصّدرت.أمر��يدوالر مليار 114إ��ليصل%24بنسبةاألوليةاإلصدارات

رتفاعاويعكس.السعوديةاإلصداراتيل��اا�خليجية،والص�وكالسنداتسوق إصداراتإجما��
للص�وكبورز أندستاندردمؤشر وحقق.املنطقة��الدينأسواقأهميةتنامياإلصدارات
طرحصندوق وهو الثابت،للدخلاملركز صندوق ويستثمر .%13.5بنسبةعوائدإجما��والسندات

.ا�خلي��التعاون مجلسدول منطقة��الثابتالدخلأدوات��خاص،

تمعدال استقرار معا�خليجمنطقة��العقاري السوق ع��التعا��بوادر 2019عامخاللظهر 
 5و�عد.والسعوديةال�و�ت��التقييماتواستقرار واإلمارات،والسعوديةال�و�ت��اإليجارات

طقةاملن��األصول منالفئةهذه��املستثمر�نثقةبدأتالعقار�ة،القيمتراجعمنأعوام
ھمحفظتع�� مرتفعةإشغالمعدالتع��ا�حفاظمن"املركز"تمكن،2019عاموخالل.بالتحسن
.واإلماراتوالسعوديةال�و�ت��%95عنيز�دبماللدخلاملدرةللعقارات

ا�خلي��،ار للعقاملركز وصندوق العقاري املركز صندوق "للمركز"الرائدةالعقار�ةالصناديقوتضم
عوائدإجما��وحققاألسواق��التحدياتمواجهةمنالعقاري "املركز"صندوق تمكنحيث

 %5بنسبةشهر�ةنقديةتوزيعاتتقديم��الصندوق واستمر .%4.1بنسبةإيجابية
ً
.سنو�ا
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)تتمة(2019لعام أبرز بيانات األداء 

عقاراتال��االستثمار إ����دفخاص،طرحصندوق وهو ا�خلي��،للعقار "املركز"صندوق أنكما
منزءج"املركز"يديرذلك،إ��و�اإلضافة.ا�خلي��التعاون مجلسدول منطقة��للدخلاملدرة

الكفاءةعز�ز �ع��ال��ك�� معلالستثمار،العامةالهيئةقبلمناململوكةالعقار�ةالوطنيةا�حفظة
 لتشملالعقاراتإدارةخدمات"املركز"بدأ،2019عاممنالثا�يالنصفوخالل.التشغيلية

ً
مبدئيا

العقار�ةاريعاملشلصا�حالنشاطهذا"املركز"باشروقدواإلمارات،السعودية��"املركز"مشاريع�افة
��شاريعاملهذهو�دأت.ظ�يأبو ��ومشروع�نال�و�ت،��ومشروعد�ي،��مشروعبواقعاملطورة،
.اإلشغالمعدالتتحسناستمرار معيرتفعأناملتوقعمنوالذياإليجارات،مندخلتحقيق

 األوسطلشرق امنطقة��العقاري االستثمار فر�ق�عمل،"املركز"��االستشاراتفر�قمعو�التعاون 
 أفر�قياوشمال

ً
مساحةبرئيسيةأرضلقطعةوتصميمجدوى ودراسةشاملةخطةتطو�ر ع��حاليا

الكفاءةمستو�اتتحس�نع��ال��ك�� ��"املركز"وسيستمر.ال�و�تدولة��مر�عم�� 300,000
.يباشرهاال�يواملشاريعاملبادراتل�لاألر�احو�عز�ز التشغيلية

أسعار ارتفاعمع،2019عاممناألخ�� الر�ع��اإليجا�ياألداءالدوليةالتجار�ةالعقاراتقطاعواصل
 %2.5بنسبةالعقارات

ً
نار�تومؤشر (CPPI(س��يتجر�ن��التجار�ةالعقاراتأسعار ملؤشر وفقا

)NAREIT)،ر أسعابخفضاألمر��يالفيدرا��االحتياطيوقام.%28بنسبةسنوي ارتفاعإ��أدىمما
ائجنتتحقيق��األجلقص��ةا�خفضةالفائدةأسعار وساهمت،2019عامخاللمراتثالثالفائدة

داالس،��مشروع�نمنالتخارج��"املركز"نجح،2019عاموخالل.العقاري القطاعلتقييمقو�ة
 وأر�زونا،تكساس

ً
لبناءاعمليات"املركز"بدأذلك،إ��و�اإلضافة.لعمالئھممتازةعوائدمحققا

سك�يومشروعأورو�ا،��صناعي�نمشروع�ن�شمل2019عام��عقار�ةمشاريعألر�عةوالتشييد
ذاتاريعاملشأفضلانتقاء��"املركز"وسيستمر.األمر�كيةاملتحدةالواليات��صنا��ومشروع
املتحدةوالياتال��لعمالئھمضافةقيمةأفضللتحقيقاالستثماري برنامجھوتوسيعالقو�ةاألسس

.األورو�يةاألسواقو�عضاألمر�كية

اللخاالستشار�ةوا�خدماتواالستحواذاالندماجعملياتصفقاتمنالعديدبدراسة"املركز"قام
قطاعاتواستمرت.أمر��يدوالر مليون 580بتنفيذهاقامال�يالصفقاتقيمةإجما��و�لغ.العام

الصفقاتذههمناملز�دونتوقعاملستثمر�ن،جذب��واملشرو�اتواألغذيةال�حيةوالرعايةالتعليم
.التقييماتتقاربمع

 "املركز"ويعمل
ً
وا�خاصالعامالقطاع�نب�نشراكةملشروعسعر عرضلتقديمتحالفضمنحاليا

��"املركز"نجحالسنة،وخالل."وا�خاصالعامالقطاع�نب�نالشراكةمشروعاتهيئة"أطلقتھ
 كما.ال�و�تبورصة��واإلجارةللتمو�لاملنار شركةإدراجوم��االك��ى الصفقاتمنالعديدتنفيذ

18تبلغةإجماليبقيمةاملالرأسلز�ادةاالكتتاببإدارةاكتتاب،ووكيلإصدار كمدير ،"املركز"قام
ا�خدماتفر�قيواصلوسوف.ا�جو�ةل�خدماتاملتحدةاملشاريعشركةلصا�ح�و��يدينار مليون 

الستحواذ،وااالندماجصفقاتع��املؤسساتمختلفمعالعمل"املركز"لدىاالستثمار�ةاملصرفية
.العاملهذاالصفقاتمنالناجح�جلھلتعز�ز الدين،وإصدارات

ب�نالتجاري االتفاقمناألو��املرحلةعقبإيجا�يبأداء2020العامالعامليةاملالأسواقبدأت
ومن.نالدولت�ب�نالتجار�ةالتوتراتحدةمنخففوالذياألمر�كية،املتحدةوالوالياتالص�ن
املراجعاتع��بناءً 2021عام��%3.4وإ��2020عام��%3.3إ��العامليالنمو يصلأناملتوقع

ا�خليجيةاالقتصاداتأداءيظلأناملتوقعومن.الناشئةاالقتصادات�عض��االقتصاديةلأل�شطة
 
ً
ةا�جيوسياسيالتوتراتوتصاعدالعاملي،النفطسوق ضعفخلفيةع��2020عامخاللخافتا

التغ��اتعةمتا���"املركز"سيستمراالقتصادية،التحدياتهذهظلو��.املستثمر�نثقةوتراجع
يحرصاكم.لعمالئھا�خاطر إدارةمعاملرجوةالعوائدتحققاستثمار�ةاس��اتيجياتوصياغةبحذر 

ا�خاطر يموتقيبا�جودةاملغامرةدون الت�اليفخفض��دفالداخليةاإلجراءاتتحس�نع��"املركز"
ع��املستثمر�نشؤونإدارةخاللمن"املركز"و�ركز.عام�ش�لالكفاءة�عز�ز أجلمناملمكنة

سهم��عالسيولةمستو�اتتحس�نجانبإ��،"املركز"مساه�يمعواملستن�� املستمر التواصل
الشركةتأسيسع��45الالسنو�ةبالذكرى نحتفلأنويسعدنا.املساهم�نثرواتوتنمية،"املركز"

".أولو�اتھأهممنعمالئھتجاهوال��امھ"املركز"مهنيةوستظل.1974عاممنذ
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"املركز"نبذة عن 

للمساهم�ناألجلطو�لةمستدامةعوائد
مدفوعةاألجلطو�لةمستدامةعوائدتحقيق

مستقرةنقديةوتوزيعاتقو�ة�عمليات

ال�و�ت��مستداماقتصادبناء
معا�جتخدمة��الفعالةاملشاركةإ��الس��

و�تال���مستداماقتصادبناء��واملساهمة

فرق عملنا، رك��ة نجاحنا
 150منأك�� منم�ون فر�قنا

ً
موظفا

 األوسطالشرق ��م�اتبنا���عملون 
والهنداألمر�كيةاملتحدةوالواليات

أحد املؤسسات املالية الرائدة �� املنطقة من حيث تحقيق عوائد منتظمة للمساهم�ن

 وأصبح أحد املؤسسات ا�ختصة �� إدارة األصول وا�خدمات املصرفية االستثمار�ة1997، وأدرج �� بورصة ال�و�ت عام 1974�� عام " املركز"تأسس ،

تفوق �� األداء ع�� املؤشرات القياسية لصناديق األسهم وإدارة ا�حافظ االستثمار�ة

استثمارات عقار�ة �� جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال إفر�قيا وحول العالم، مع ال��ك�� ع�� األصول املدرة للدخل

 للمركز"، و�� شركة أبحاث تا�عة مارمور تزو�د املعني�ن �� املنطقة بالتقار�ر البحثية وا�خدمات االستشار�ة، من خالل شركة"

خدمات استثمار�ة مصرفية حائزة ع�� العديد من ا�جوائز ع�� فر�ق من ا�ح��ف�ن واملتخصص�ن

السوق ��رائدةم�انة
ا��مج��الرائدةالشر�اتأحدباعتباره

املصرفيةوا�خدماتاألصول إدارة
"ركزامل"يقدماملنطقة،��االستثمار�ة

 لعمالئھمصممةاستثمار�ةحلول 
 
ً
جاالتا�هذه��استثنائي��جلمدعوما
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)تتمة" (املركز"نبذة عن 

ال�و�ت

البحر�ن
قطر

عمان
ةالسعودي
اإلمارات

مصر

األردن
لبنان

الهند

أملانيا
الواليات املتحدة

األسهم 

الدخل الثابت

االستثمار العقاري �� منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفر�قيا

االستثمار العقاري الدو��

استشارات ا�خدمات املصرفية االستثمار�ة

"املركز"م�اتب 

 
ً
حضور قوي �� قطاع االستثمار عامليا

بولندا
تركيا
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"املركز"نبذة عن/ تا�ع

فر�قيا أالشرق األوسط وشمال نحاءع�� أھمجالالعالمات التجار�ة �� شهر أأهم و أحد 

2018بيت األبحاث األفضل لعام 

يورومو�ي

 املؤسسة املالية األك�� ابت�
ً
ارا

إيميا فاينا�س

أفضل مدير لألصول ��
ال�و�ت

إيميا فاينا�س

أفضل صندوق إسالمي

زاو�ة

ت�� ال�و�صندوق أسهم أفضل 
"ميداف“

فاند مانجرمينا 

ي استثمار أفضل بنك 

يورومو�ي

��ي استثمار أفضل بنك 
ال�و�ت

فاينا�سغلو�ال 

 البنك االستثماري األك�� اب
ً
ت�ارا

غلو�ال فاينا�س

2019�� عام " املركز"ا�جوائز ال�ي حصل عل��ا * 
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أبرز األعمال

أخرى أصول الثابت،الدخلصندوق ا�خليجية،األسهمصناديق
�و��يدينار مليون 830.9املدارةاألصول إجما��

النقديةلسيولةلالنشطةاإلدارةوكذلكاألمد،طو�لةلالستثمار اس��اتيجيتھتطبيق��"املركز"استمر
و��يدينار مليون 611.8ا�خليجيةلألسهماملدارةاألصول إجما��بلغ�.
27.2اقعبو عائداتمحقق�ننظرا��مع��وميدافاإلسالميوالصندوق وممتازفرصةصناديقتفوقت%

التوا��ع��2019��%21.5و%21.7و%22.6و
تالثابالدخلأدوات��استثماراتلديھخاصطرحصندوق هو الثابتللدخل"املركز"صندوق إن

.ا�خلي��التعاون مجلسبدول 
7عنتز�دمدارةبأصول العائدومحفظةالفرصمحفظةجديدين،منتج�نبنجاح"املركز"أطلق

ك.دمالي�ن

-ل الثابت صندوق املركز للدخ-الصندوق اإلسالمي -صندوق املركز العر�ي -فرصة املا�� -ممتاز -ميداف
األسهم ا�خاصة/ النفط والغاز -محافظ خاصة 

2018منذ د�سم�� % 4.6مليار دينار �و��ي، بارتفاع �سبتھ 1.14إجما�� األصول املدارة 

وعةاململوكة للمجماألصول استثناء �عض اإلدارات إ�� املدارة من قبل األصول املدارة ومجموع األصول �عود االختالف ب�ن مجموع : مالحظة

الشرق األوسط وشمال أفر�قيا، عامليا 
مليون دينار �و��ي403.3إجما�� األصول املدارة 

ك.مليون د344.1إجما�� األصول املدارة –العقارات �� الشرق األوسط وشمال أفر�قيا 
 عبواقشهر�ةنقديةتوزيعاتو�قدم�و��ي،دينار مليون 79تبلغمدارةأصول بإجما��العقاري،"املركز"صندوق

5% 
ً
 %2.9بواقععائداتإجما��و�حققسنو�ا

ً
.سنو�ا

و��يدينار مليون 250إ��تصلبقيمةالعقار�ةالوطنيةا�حفظةمنجزءإدارة�
وا�خ��والر�اضوأبوظ�يد�ي��خاصةعقاري تطو�رمحافظ
جلسمدول ��استثماراتلديھللدخلمدرعقاري خاصطرحصندوق هو ا�خلي��للعقار "املركز"صندوق إن

ا�خلي��التعاون 
خدماتھإ��العقاراتإدارةأضافحيثواإلمارات،السعودية��عقاراتإدارةأ�شطةع��“املركز”استحوذ.
 دوالر مليون 750بقيمةمر�عم�� 300مساح��األرضالرئي�ىيا�خطط��ويساهمجدوى دراسة“املركز”يجري 

.أم���ي

العقاري وا�حافظ ا�خاصة" املركز"الوطنية العقار�ة وصندوق ا�حفظة 

مليون دينار �و��ي53.5إجما�� األصول املدارة -العقارات الدولية 
للتسوق �شاندلر ومركز تكساسداالس،��املكت�ي10رو�الوهماعقار�نمنالتخارجتم،الرا�ععالر�خالل��

التوا��ع���و��يدينار مليون 0.82وقدرهبمبلغور�ح%13.3بواقعداخ��عائدمعدلحققحيثأر�زونا،
6للمركز"التا�عةجلف-مارشركةقبلمنمدارةاملتحدةالواليات��التنفيذقيدمشاريع"
3أورو�ا��التنفيذقيدمشاريع
أورو�ا��املضافةالقيمةذاتوالفرصالصفقاتتقييم.

املركز األمر��ي للقيمة املضافة -VIبرنامج املركز األمر��ي للتطو�ر العقاري -املركز األمر��ي للديون املتع��ة برنامج 
VII

االستثمارات العقار�ةإدارة األصول 
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)تتمة(أبرز األعمال 
خلق قيمة مضافة للعمالء من خالل تقديم خدمات استشار�ة وخدمات بحثية عالية ا�جودة

 ،املالوأسواقالدين،وأسواقاألسهم،وأسواقواالستشارات،واالستحواذ،االندماجعمليات
الهي�لةوإعادةاألو��االكتتابوطروحات

األسواق��أم���يدوالر مليون 582منأك�� 2019��تنفيذهاتمال�ياملعامالتقيمةإجما��بلغ 
ا�خليجية

و�عمل 
ً
خاصوا�العامالقطاع�نب�نشراكةملشروعسعر عرضلتقديمتحالفضمنحاليا

."وا�خاصالعامالقطاع�نب�نالشراكةمشروعاتهيئة"أطلقتھ
هامةاتصفق�شأناملشورةوتقديمتنفيذاالستثمار�ةاملصرفية�خدماتافر�قيواصل
 ركة املنـار �� استكمال اول عمليـة ادراج �ـ� السـنة �ـ� بورصـة ال�و�ـت لشـاملال أسواقفر�ق نجح

.2019للتمو�ل واالجارة خالل ف��اير 
و��يدينار مليون 18تبلغإجماليةبقيمةاملالرأسلز�ادةاالكتتاببإدارةالفر�قنجحكما�

اكتتابوكيلدور “املركز”لعبكما،“يو�اك”ا�جو�ةل�خدماتاملتحدةاملشاريعشركةلصا�ح
.الشر�اتإلحدىللتحو�لقابللقرضوهي�لة

استشار�ةوخدماتأفر�قياوشمالاألوسطالشرق �غطيأبحاث

��2019،معبالتعاون ملتقى27وأقامتموقعهاع��تقر�ر 60منأك�� “مارمور ”أصدرت
.ا�خلي��التعاون مجلسدول ��جهات

م�وأرالشركةاملا��التحليل”:املا�ىيالعام��الشركةأصدر��اال�ياألبحاثأبرز من“،
طاعقمستقبل-املاليةالتقنيات“و،“ا�خلي��التعاون مجلسدول ��ا�جما��التمو�ل”

 ال�و��يالسوق مؤشر إدراج“و،“املاليةا�خدمات
ً
اقآفصياغةإلعادةبداية��هل:عامليا

.“2019للعاما�خلي��التعاون مجلسدول ��األصول إدارة“و،“ال�و��ياالقتصاد
ون التعامجلسدول ��أخرى أزماتوخمساملناخسوق “:�عنوانخاصة�شرة“املركز”أطلق

 .الذراع�و�،“انت�جنسمينامارمور ”��األبحاثفر�قبإعدادهاوقام،“املا�ىيالشهر ا�خلي��
 تمثلوال�ي،“للمركز"التا�عةالبح�ي

ً
بخصوصكر�ةفقيادةلتقديماملتواصلةجهودهمنجزءا

.جا�خليمنطقة��الراهناالقتصاديالوضعش�لتال�يالبالغةاألهميةذاتاملسائل
شمالو األوسطالشرق �غطياستشار�ةخدماتوتقديموأبحاثتقار�ر بنشر "املركز"يقوم 

.سنوات10منأك�� منذأفر�قيا
للـمركز"التا�عة"مارمور "شركةخاللمنا�خدماتهذه"املركز"يقدم"
وال�و�تالهند��م�اتبولها،2010عام��مارمور شركةتأسست.
يةاالقتصادالدراساتلتقديمرائدةبحثيةومؤسساتخ��اءعدةمعشرا�اتمارمور عقدت

.السياساتوأبحاث
واعدالقالتحتية،البنيةاالقتصاد،السياسات،القطاعات،املال،أسواق:األبحاثموضوعات
دور�ةتقار�ر التنظيمية،

االستشار�ةا�خدمات

األبحاثاالستثمار�ةاملصرفيةا�خدمات
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اتجاهات األداء املا��

)ألف دينار �و��ي(إجما�� اإليرادات 

ع�� أساس سنوي 2019نمو اإليرادات �� 

قدأ��اإال ،2018معمقارنة%2.7بنسبةهام�ىي�ش�لوالعموالتإدارةأ�عابانخفضت
.اإليراداتإجما��من%37بنحوساهمت

12.6بنسبةاألصول إدارةأ�عابزادت%
التعاقديةالطبيعة�سبب%66بنسبةاالستثمار�ةاملصرفيةا�خدماتأ�عابانخفضت

.األعمالأل�شطة
وجاء.اإليراداتإجما��من%63بنحوالرئيسيةاالستثماراتمنالناتجةاإليراداتساهمت

أو الر�حلخالمنالعادلةبالقيمةاالستثماراتمنا�حققةامل�اسبمنرئي�ىي�ش�لالنمو 
اراتالعقمنتأج�� إيراداتصا��وز�ادةاستثمار�ةعقاراتبيعمنوامل�اسبا�خسارة،
.ا�جديدة

)ألف دينار �و��ي(2صا�� الر�ح 

ك.دمليون ) 0.09(إجما�� اإليرادات تتضمن إيرادات أخرى بقيمة1.
ا�حصص غ�� املسيطرةاألم باستثناءالر�ح ا�خاص بمال�ي الشركة صا�� . 2

معدل النمو السنوي 
%)20.2(املركب

معدل النمو السنوي 
%)24.7(املركب

)دينار �و��يألف (2019الر�حية �� 

11,257

13,926
15,399 15,301

23,491

2015 2016 2017 2018 2019

سنوي أساسع��والضرائبالفوائدقبلالر�ح��%90.5بنسبةكب�� تحسنهناك�ان،
.2018��%39معمقارنة2019��%48والضرائبالفوائدقبلالر�حهامشبلغحيث

صا��ز�ادةمنأسا�ىي�ش�لمدفوعك،.دمليون 6.96إ��%204بنسبةالر�حصا��زاد
 ساهمتح�ن��األعمال،أ�شطةمنكجزءالفوائدوإيراداتالتأج��إيرادات

َ
أيضا

 ك.دمليون 9.9بـا�خسارةأو الر�حخاللمنالعادلةبالقيمةاالستثماراتمنامل�اسب
.2018��ك.دمليون 3.5معمقارنةاألر�احب

2,878

4,030
4,428

2,285

6,957

2015 2016 2017 2018 2019
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)تتمة(اتجاهات األداء املا�� 

1امللكيةالعائد ع�� حقوق 

ع�� حقوق املساهم�ناألم، صا�� الر�ح ا�خاص بمال�ي الشركة (%) = ع�� حقوق امللكية العائد 1.

2019��%7.3امللكيةحقوق ع��العائدبلغ، 
ً
األساسع��%191بنسبةز�ادةم�جال

.السنوي 

2019��%8.4استثمار�ةعقاراتقيمةانخفاضوفقاملعدلامللكيةحقوق ع��العائدبلغ.

2019عنسهمل�لفلوس10بتوزيعالتوصيةوتمت.مستقرةاألر�احتوزيعات.

توزيعات األر�اح ل�ل سهم ومعدل توزيع األر�اح املدفوع

(%)والدفع ) فلس(توزيعات األر�اح (%)توزيعات األر�اح 

5
6

7

5

10

83%
75% 78%

100%

67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

2

4

6

8

10

12

2015 2016 2017 2018 2019

Dividend Dividend Payout %

3.1%

4.3%
4.8%

2.5%

7.3%

2015 2016 2017 2018 2019
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املؤشرات الرئيسية للر�ح وا�خسارة

والعموالتاإلدارةأ�عاب
مليون دينار �و��ي8.7

37%

سيةالعائد ع�� االستثمارات الرئي
مليون دينار �و��ي14.7

63%

:مالحظات

وا�خدماتاألصول إدارةأ�عابوالعموالتاإلدارةأ�عاب�شمل1.

.االستثمار�ةاملصرفية

يةا�خليجاألسهم��االستثماراتاالستثمار ع��العائد�شمل2.

 لكيةواملالدولية،االستثماراتوالعقار،الثابت،والدخلوالعاملية،

.ا�خاصة

2019-تحليل الدخل 

إجما�� اإليرادات
مليون دينار �و��ي23.5

)ألف دينار �و��ي(
السنة املالية 

ع�� أساس النمو 
(%)سنوي  20192018

(%3)8,6928,930أ�عاب إدارة وعموالت

%1,02267951إيرادات فوائد

%1,5951,4937إيرادات توزيعات األر�اح

%9,9343,477186ر�ح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األر�اح أو ا�خسائر
%83(77)(141)حصة �� نتائج شركة زميلة وشركة محاصة

(%100)0334ر�ح من تصفية الشر�ات التا�عة

-9670ر�ح من بيع عقارات استثمار�ة

%1,329517157صا�� إيرادات تأج��

nm(57)93الدخل) / ل�خسارة(مصادر أخرى 

%23,49115,30154إجما�� اإليرادات
%12,1899,36830مصار�ف �شغيلية

%11,3025,93390.5األر�اح قبل الفوائد والضرائب
%39%48(%)هامش 

(%54)1,0652,335هبوط قيمة عقارات استثمار�ة
ت�اليف تمو�ل

2,7801,74759%

-1750مخصص مل�افأة أعضاء مجلس اإلدارة

%34020467والز�اةNLSTوKFASمساهمات ل 

%6,9421,647321صا�� الر�ح
%11%30(%)هامش 

%6,9572,285204الر�ح ا�خاص بمال�ي الشركة األم) / ا�خسارة(صا�� 

(638)(15)الر�ح ا�خاص با�حصص غ�� املسيطرة) / ا�خسارة(صا�� 

سيةالعائد ع�� االستثمارات الرئي%155200)فلس(ر�حية السهم ) / خسارة(

مصادر دخل أخرى 
ك.دمليون 0.09

0.4%
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املؤشرات الرئيسية للم��انية

األصول املدارة

2018�� األصول املدارة 
مليار دينار �و��ي1.10

2019�� األصول املدارة 
مليار دينار �و��ي1.14

)فلس(القيمة الدف��ية للسهم 

 2019األر�اح خالل �� صا�� االرتفاع للسهم نتيجة فلوس ) 10(القيمة الدف��ية بقيمة ارتفعت
.  ات التأج��إ�� األر�اح من االستثمارات بالقيمة العادلة وارتفاع إيرادرئي�ىي و�رجع  ذلك �ش�ل

د�سم�� )ألف دينار �و��ي(
2019

د�سم�� 
2018

األصول 
4,9374,691نقد وأرصدة لدى البنوك

1,3322,565ودائع ألجل
106,64692,674االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األر�اح أو ا�خسائر
2,735427أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل األر�اح أو ا�خسائر

9,0996,998استثمارات مدرجة بالت�لفة املطفأة

-7819أصول مدرجة للبيع
55,25656,830عقارات استثمار�ة

7,4303,503ذمم مدينة وأصول أخرى 
405304قروض للعمالء

3,5943,651استثمار �� شركة زميلة وشركة محاصة
6000أصول حق االستخدام

1,084878املعدات
200,937172,521إجما�� األصول 

ا�خصوم وحقوق امللكية

ا�خصوم

00مستحق لبنك ومؤسسات مالية أخرى 
15,30710,904ذمم دائنة وا�خصوم األخرى 

41,63222,565قروض
25,00025,000السندات املصدرة

81,93958,469إجما�� ا�خصوم
حقوق امللكية

95,19591,050حقوق امللكية ا�خاصة بمال�ي الشركة األم
23,80323,002ا�حصص غ�� املسيطرة

118,998114,052إجما�� حقوق امللكية
200,937172,521إجما�� ا�خصوم وحقوق امللكية

االستثمارات

196

194

192

189

199

2015 2016 2017 2018 2019
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إدارة األصول وا�خدمات املصرفية االستثمار�ة

)ألف دينار �و��ي(أ�عاب اإلدارة والعموالت 

)ألف دينار �و��ي(أ�عاب ا�خدمات املصرفية االستثمار�ة  )ألف دينار �و��ي(1األصول أ�عاب إدارة 

معدل النمو السنوي 
)%  4.2(املركب 

معدل النمو 
السنوي املركب 

)5.3%(

معدل النمو 
السنوي املركب 

)6.8(%

ا�خاصةملكيةوامل�شمل إدارة األصول صناديق األسهم ا�خليجية، والعقارات، واالستثمارات الدولية . 1

7,359 7,782 7,302

8,930 8,692

2015 2016 2017 2018 2019

6,594 6,346 6,237
7,206

8,114

2015 2016 2017 2018 2019

765

1,436

1,065

1,724

578

2015 2016 2017 2018 2019
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إيرادات أ�عاب إدارة األصول 

)مليون دينار �و��ي(متوسط قيمة األصول املدارة )ألف دينار �و��ي(1األصول أ�عاب إدارة 

اإلدارةالنسبة املئو�ة أل�عاب 

ا�خاصةوامللكية�شمل إدارة األصول صناديق األسهم وصناديق الدخل الثابت ا�خليجية، والعقارات، واالستثمارات الدولية . 1

1,027
935

1,027 1,093 1,143

2015 2016 2017 2018 2019

6,594 6,346 6,237
7,206

8,114

2015 2016 2017 2018 2019

0.64% 0.68%
0.61% 0.66% 0.71%

2015 2016 2017 2018 2019
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إيرادات االستثمارات الرئيسية

)مليون دينار �و��ي(1األصول االستثمار�ة)ألف دينار �و��ي(عائدات الدخل 

مارات مدرجة استث+ االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر + استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األر�اح وا�خسائرع�� االستثمار�ة األصول �شتمل 1.
قروض للعمالء+ عقارات استثمار�ة + استثمار �� شركة زميلة وشركة محاصة + بالت�لفة املطفأة 

(%)عائدات الدخل السنو�ة 

133 137 145 
157 

175 

2015 2016 2017 2018 2019

3,010
5,576

8,058
6,428

14,706

2015 2016 2017 2018 2019

2.3%

4.1%

5.6%

4.1%

8.4%

2015 2016 2017 2018 2019



18

هي�ل رأس املال والعوائد

األصول إجما�� / صا�� الر�ح ملساه�ي الشركة األم (%) = العائد ع�� األصول 1.

(%)1األصول العائد ع�� 

(%)إجما�� الدين / الفائدة 

0.51xإ�� مجموع حقوق امللكية " للمركز"الدينصا�� بلغ 

201د�سم��)ألف دينار �و��ي(
2017د�سم�� 2018د�سم�� 9

41,63222,56517,516قروض ألجل

25,00025,00025,000سندات مصدرة

66,63247,56542,516إجما�� الدين

4,9374,6917,622نقد وأرصدة لدى البنوك

1,3322,5651,430ودائع ألجل

6,2697,2569,052إجما�� النقد متضمن الودائع ألجل

60,36340,30933,464صا�� الدين

95,19591,05092,418حقوق امللكية للمساهم�ن

118,998114,052113,282إجما�� حقوق امللكية

0.51x0.35x0.30xإجما�� حقوق امللكية/ صا�� الدين 

1.9%

2.6% 2.7%

1.3%

3.5%

2015 2016 2017 2018 2019

3.9%
3.8%

3.5%
3.7%

4.2%

2015 2016 2017 2018 2019
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معلومات املساهم�ن

كبار املساهم�ن

هي�ل ا�حوكمة الفعال

�س�� إ�� خلق قيمة مستدامة للمساهم�ن

%ا�حصة النوعكبار املساهم�ن

%28.73مباشر�لالستثمار املا�بيالرز شركة �و�ت 

%5.47مباشر بنك ا�خليج

%5.13مباشرشركة املبادر

معلومات الشركة

أعضاء مجلس إدارة7إجما�� 

عضو مجلس إدارة مستقل2

أعضاء غ�� تنفيذي�ن5

بورصة ال�و�ت-السوق الرئي�ىي شر�حة السوق املا��
(Sec Code: 213)

فلوس ل�ل سهم10-نقدي مق��ح توزيع 2018توزيعات األر�اح لعام 

مليون دينار �و��ي سندات مالية غ�� 25السندات املصدرة
مضمونة

سهم478,201,747عدد األسهم القائمة

دينار �و��ي48,080,174.700رأس املال املصرح بھ

دينار �و��ي48,080,174.700رأس املال املصدر

)  القطامي، العيبان وشر�اه(جرانت ثورنتون املدققون املاليون 
)الوزان وشر�اه(وديلو�ت 

/https://www.markaz.comاملوقع اإللك��و�ي

�جان مجلس اإلدارة

.Iال�جنة التنفيذية
.IIجنة ال��شيحات وامل�افآت�

.IIIجنة التدقيق�
.IVجنة إدارة ا�خاطر�
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إخالء املسؤولية 

تقـدي�ي ع�ـ� عبـارات وقـد يحتـوي هـذا العـرض ال. ، ألغـراض معلوماتيـة فقـطومسـتثمر�ھ" املركـز"من إعداد شركة �شرشغيت بارتن�ز لصا�ح املركز املـا�� ال�ـو��ي عرض التقدي�يهذا ال
وال ،قييمهم ا�خاص للشركةوتم إعداد املعلومات الواردة �� هذه الوثيقة ملساعدة املستثمر�ن ا�حتمل�ن �� األصول إلجراء ت". بيانات تطلعية"ليست حقائق تار�خية، �شار إل��ا باسم 

، إال إنھ و�شـ�ل عـام و�� ح�ن تم بحث املعلومات الواردة �� هذه الوثيقة إ�� حد معقول . ند�� أ��ا شاملة أو تحتوي ع�� جميع املعلومات ال�ي قد يرغب ف��ا مستثمر محتمل أو فع��
. قد تختلف النتائج املستقبلية الفعلية عن تلك املق��حة �� البيانات التطلعية

ور مع املستشار امل�ـي ونتوقع من املستثمر�ن ا�حتمل�ن إجراء تحقيقات العناية الواجبة ا�خاصة ��م أو التشا. ال نقدم أي �عهدات �شأن دقة هذه البيانات أو التقديرات أو التوقعات
و " املركز"ن شركة ومن خالل قراءة ومراجعة املعلومات الواردة �� هذه الوثيقة، يقر املستثمر و�وافق ع�� أ. �شأن هذه األمور وجميع األمور األخرى ذات الصلة باالستثمار �� الشركة

ومـات الـواردة اء أو اإلغفـال �ـ� املعلخطـأو الشر�ات التا�عة لها ال تتحمل مسؤولية عن أي طرف تجاه أي خسارة أو ضرر نـاتج عـن اسـتخدام املعلومـات الـواردة �ـ� هـذه الوثيقـة أو األ / 
عـة لهــا أو الشـر�ات التا�/ و " املركــز"ولــن ت�ـون شـركة . �ـ� هـذه الوثيقـة عنــد اتخـاذ أي قـرار اســتثماري، سـواء �انـت هــذه األخطـاء أو السـهو ناتجــة عـن إهمـال أو حــادث أو أي سـبب آخـر

املعلومــات الــواردة �ــ� هــذهداممســؤولة بــأي حــال مــن األحــوال تجــاه أي طــرف عــن أي أضــرار مباشــرة أو غ�ــ� مباشــرة أو خاصــة أو عرضــية أو تبعيــة مــن أي نــوع �انــت ناتجــة عــن اســتخ
أو ملــة أو الضــمنيةأو الشــر�ات التا�عــة لهــا ع�ــ� وجــھ التحديــد مســؤولي��ا عــن أي ضــمانات، بمــا �ــ� ذلــك، ع�ــ� ســبيل املثــال ال ا�حصــر، األر�ــاح ا�حت/ و " املركــز"وتخ�ــ� شــركة . الوثيقــة

. معدالت العائد أو ا�حدود الزمنية لالستثمار

قــة ومحتو�ا��ـا ســر�ة وهـذه الوثي. �نــك ال�و�ـت املركــزي ، الــذي تنظمـھ هيئـة أســواق املـال و "املركـز) "ع. ك. م. ش(ملكيــة قانونيـة للمركــز املـا�� ال�ــو��ي ") العــرض التقـدي�ي("هـذه الوثيقـة 
".املركز"وال يجوز توزيعها أو إعادة إنتاجها أو ��خها �ليا أو جزئيا، وال يجوز الكشف عن أي من محتو�ا��ا دون إذن كتا�ي مسبق صر�ح من 

(Ext. 2503) 8000 2224 965+دينا يوسف الرفا�� 
drefai@markaz.comإدارة ال��وات وتطو�ر األعمال–أول للرئيسنائب 

2432 4313 971+جوثوالرا�� 
markaz@churchgatepartners.comبارتن�ز �شرشغيت

للتواصل مع عالقات املستثمر�ن

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


"زكاملر "-املركز املا�� ال�و��ي 

13095، الصفاة 23444ب .ص
دولة ال�و�ت

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

info@markaz.com: ال��يد اإللك��و�ي
www.markaz.com
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