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2021عام لأبرز بيانات األداء 
2020بأداء ديسمبر مقارنة % 6.4نسبتهبلغمليون دينار كويتي، بنمو 1,041إجمالي األصول املدارة بلغ 

أبرز بيانات األرباح والخسائر

مليون دينار كويتي9.81
أتعاب إدارة وعموالت

فلس31
ربح السهم

ك.دمليون 14.99
صافي الربح 

ك.دمليون ( 0.54)
(خسارة/)مصادر أخرى للدخل

، %20.7زادت اتعاب اإلدارة والعموالت بنسبة 
مليون دينار كويتي في 8.13ارتفعت من إذ 

مليون دينار كويتي في 9.81إلى 2020العام 
.  2021العام 

ك.مليون د8.79: أتعاب إدارة األصول 
ك.مليون د1.02: رسوم الخدمات املصرفية

ك.دمليون 21.37
العائد من االستثمارات الرئيسية

صافي الربح الخاص بمالكي الشركة االم*

مليون دينار كويتي30.64
إجمالي اإليرادات

ك صافي إيرادات تأجير.مليون د3.48
ك فوائد وتوزيعات أرباح.مليون د1.69
ك ربح من بيع استثمارات.مليون د0.47

ربح من أصول مالية
ك.مليون د15.73
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2021عام لأبرز بيانات األداء 
على % 21والعموالت ما نسبته أتعاب اإلدارة وبلغت الزياده في  مليون دينار 14.99بتحقيق صافي ربح خاص بمساهمي الشركه مبلغ 2021عام " املركز"انهى 

أساس سنوي 

2022عن ديسمبر % 6.4كويتي بزياده قدرها مليون دينار 1,041إلى لتصل ارتفاع األصول املدارة  

وحقق.2020لعامكويتيدينارمليون 13.16بقيمةايراداتبإجماليمقارنةكويتي،دينارمليون 30.64اإليراداتإجماليبلغحيث،2021لعاماملاليةنتائجهعن”املركز"أعلن
ديمسبر31فيكمافلس31السهمربحيةوبلغت،2020عامفيك.دمليون 1.72قدرهاخسارهبصافيمقارنهك.دمليون 14.99بمبلغالشركةبمساهميخاصربحصافياملركز 
2021.

 الركودبعداليهالحاجهامسمنكانوالذيالعالمخاللمتوقعكاناكثرماسريعتحسنراينالقد2021عامفي":اإلدارةمجلسرئيسالغانم،يوسفضرار/السيدوصرح
االصول وفئاتالصناعاتومعظمالخليجيالتعاون مجلسدول عبر مرئياالواسعاالنتعاشكانانحيث.19-كوفيدجائحةنتيجهكانوالذي2020عامفياالقتصادي

لمالعامخالل.امكرون19-كورونالجاحةالجديدالفيروسعنالناشئهاملخاطر بسبب2021عاممناالخير الربعخاللاالقتصاديالنمو تباطىءلقدهذامعو .املختلفه
خدماتتقديمفييًراكبتصميًماأظهرواالذين،املركز فيزمالئيبجميعفخور أناعامبشكل.قبلذيمناقوى ظهر بلفقطللجائحهالسلبيهاالثار تجاوز فياملركز ينجح
 .الثروةتكوينفياملفضلالشريكوالبقاءللعمالءالجودةعاليةاالستثماريةاملصرفيةوالخدماتاألصول إدارة

ً
جوائز خمسعلىز املركفريقحصل،الجهودلهذهتقديرا

"ر التطو دائمتنافس يملشهدواالستجابةالعميلألهدافاملركز تلبيةلكيفيةالخارجيالتقدير هذاإلىأشير أنويسعدني،2021عامخاللالصناعةفيمرموقة
:التنفيذيالرئيسخليل،حسنعلي/السيدأفادكما

علىيركز ملركز اظل،هذهالسوق ظروفظلفي.للمستثمرينقويةعوائدحققتوالتي،املزدهرةالعامليةاألسهموأسواقالعاملياالقتصاديباالنتعاشمدعوًماأداؤناكان
،ك.دمليون 8.79إلىاملركز فياألصول إدارةرسوموصلت،2021عامخالل.لعمالئهثابتهعوائدلتقديم،بجديةاملخاطر أوضاعومراقبةمبتكرةاستثماريةحلول تقديم
مكاسبخاللومن.2020عامفيك.دمليون 979بـمقارنة،2021عامفيك.دمليون 1.041بلغتوالتي،لدينااملدارةاألصول فيالنمو نتيجة،سنوي أساسعلى٪17بنمو

بالعاممقارنة٪67نسبتهابزيادة،ك.دمليون 1.02إلىلتصلاالستثماريةاملصرفيةالخدماترسومارتفعت.وأوروبااملتحدةالوالياتفيالعقاريةاملشاريعمنالناجحةالخروج
بخسائر مقارنةك.دمليون 15.50بقيمةاستثماراتمنمكاسباإليراداتإجماليتشملكما.املستوى رفيعةاالستشاريةوالتفويضاتاملالرأسأسواقتنفيذمعاملاض ي
.2020عامفيك.دمليون 2.08قدرها
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% 21مليون دينار وبلغت الزياده في  أتعاب اإلدارة والعموالت ما نسبته 14.99بتحقيق صافي ربح خاص بمساهمي الشركه مبلغ 2021عام " املركز"انهى 

على أساس سنوي 

2022عن ديسمبر % 6.4مليون دينار كويتي بزياده قدرها 1,041ارتفاع األصول املدارة  لتصل إلى 

ي تتميز التالسوق الخاصة لدينا بإدارة صناديق األسهم الخاصة بنا بشكل فعال لتعظيم العوائد املعدلة حسب املخاطر ، واالستفادة من ظروف MENA Equityفريق قام 

السوق التي صناعهخدمات " املركز"كما أطلق . 2021الرئيسية عوائد قوية في عام " املركز"ونتيجة لذلك ، سجلت صناديق . بالسيولة العالية ومشاركة املستثمرين األجانب

ط وشمال األوسباإلضافة إلى ذلك ، تستمر معدالت اإلشغال ومعدالت اإليجار وتحصيل اإليجارات في تحسين أداء القيادة عبر عقاراتنا في منطقة الشرق . تغطي خمسة عمالء

.إفريقيا

نحن ال نزال في وضع . على التوقعات االقتصاديةبالنظر إلى املستقبل ، فقد بدأنا العام بمالحظات متباينة بسبب ارتفاع معدالت التضخم وأسعار الفائدة ، مما زاد الضغط

النمو : الث ركائزداخلًيا ، تتمحور عقلية أقسام األعمال لدينا حول ث. جيد لالستفادة من االتجاهات الناشئة ؛ السيولة لدينا عالية ، وميزانيتنا العمومية جيدة الرسملة ومرنة

املستدام وخلق ثروة طويلة كما هو الحال دائًما ، يظل الحفاظ على الضوابط الداخلية وتعزيزها أولوية إلى جانب االنضباط املالي لدفع النمو. والكفاءة والتحول املستمر

"األجل ملساهمينا 

2021عام لبيانات األداء أبرز /تابع 
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"املركز"نبذة من 

أحد املؤسسات املالية الرائدة في املنطقة من حيث تحقيق عوائد منتظمة للمساهمين

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

فرق عملنا ركيزة نجاحنا
 يعملون 150فريقنا مكون من أكثر من 

ً
موظفا

املتحدة في مكاتبنا في الشرق األوسط والواليات
األمريكية والهند

عوائد مستدامة طويلة األجل للمساهمين
ة تحقيق عوائد مستدامة طويلة األجل مدفوع

بعمليات قوية وتوزيعات نقدية مستقرة

مكانة رائدة في السوق 
دارة باعتباره أحد الشركات الرائدة في مجالي إ
في األصول والخدمات املصرفية االستثمارية

حلول استثمارية " املركز"املنطقة، يقدم 
 بسجل استثنائي

ً
في مصممة لعمالئه مدعوما

هذه املجاالت

 ليكون أحد املؤسسات املختصة في إدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية1997، وأدرج في بورصة الكويت عام 1974في عام " املركز"تأسس ،

تفوق في األداء على املؤشرات القياسية لصناديق األسهم وإدارة املحافظ االستثمارية

استثمارات عقارية في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال إفريقيا وحول العالم، مع التركيز على األصول املدرة للدخل

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

 واملتخصصينخدمات استثمارية مصرفية حائزة على العديد من الجوائز عبر فريق من املحترفين

لقد عملنا طواعية وفًقا إلرشادات صارمة قبل فترة طويلة من أن تكون حوكمة الشركات هي القاعدة. سمعتنا هي أكبر أصولنا، "املركز"في 
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(تتمة" )املركز"نبذة من 
 
ً

حضور قوي في قطاع االستثمار عامليا

الهند

الكويت
قطر

البحريـــن
عمــان

السعودية
اإلمارات

مصر
لبـنان

األسهم
الدخل الثابت

امنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالستثمار العقاري في 

االستثمار العقاري الدولي

الخدمات املصرفية االستثمارية-االستشارات 

"املركز"مكاتب 

الواليات 
املتحدة

أملانيا
بولندا
تركيا
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(تتمة" )املركز"نبذة من 
فريقيا أالشرق األوسط وشمال نحاءعبر أهشهر العالمات التجارية في مجالأأهم و أحد 

 
ً
املؤسسة املالية األكثر ابتكارا

إيميا فاينانس

ي أفضل بنك استثمار 

فاينانسإيميا

أفضل مزود أبحاث

يوروموني

اعيةجائزة االستدامة واملسؤولية االجتم

إيميا فاينانس

في الكويتي بنك استثمار أفضل 

فاينانسغلوبال 

الكويتأفضل مدير لألصول في

إيميا فاينانس

الكويتفيالعقاريةلألصول أفضل مدير 

جلوبال إنفستور 

أفضل بيت لألسهم

إيميا فاينانس
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نبذة عامة عن أنشطة األعمال
2020مقارنة بديسمبر % 6.4بارتفاع نسبته ك، .دمليون 1,041إجمالي األصول املدارة 

:الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وعامليا

ك.دمليون 309إجمالي األصول املدارة 

مليون 292.0إجمالي األصول املدارة -العقارات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ك.د

 ك.دمليون 250إدارة جزء من املحفظة الوطنية العقارية بقيمة تصل إلى
تيةأداء تشغيلي قوي في املحافظ املدرة للدخل رغم ظروف السوق غير املوا
 ك مستثمرة  .دمليون 67العقاري، بإجمالي أصول مدارة تبلغ " املركز"صندوق

عقار17في 
وياتها، كما تحسنت التحصيالت مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه ادنى مست

ملكة وصلت نسبه االشغال الى مستويات ما قبل جائحه كوفيد في كل من امل
.العربيه السعودية و االمارات العربيه املتحده

الصندوق العقاري -املحفظة الوطنية العقارية 

ك.دمليون 79إجمالي األصول املدارة -العقارات الدولية 

 مشاريع خالل العام مع تحقيق عوائد قوية5لقد نجح املركز بالتخارج من.
16 اليه ما و اوروبا مع ارتباطات راسمقيد التطوير في الواليات املتحدة مشروع

.مليون دوالر امريكي220قيمته 
 الصناعي و ع على القطامع التركيز وأميركا تقييم مشاريع متعدده في كل من أوروبا

السكني

االستثمارات العقارية

:  صناديق األسهم الخليجية، صندوق الدخل الثابت، أصول أخرى 

ك.دمليون 732إجمالي األصول املدارة  

 عها لهذا تطبيق استراتيجية االستثمار طويلة األمد التي وض" املركز"يواصل
.الغرض، مع االستمرار في متابعة اإلدارة النشطة للسيولة النقدية

ك.دمليون 653إجمالي األصول املدارة  للصناديق الخليجية 

 ه املالي وصندوق فرص( ميداف)حقق كل من صندوق املركز لالستثمار و التطوير
%  26.2و % 27,6و% 28.3عوائد سنويه ( ممتاز)وصندوق املركزللعوائد املمتازه 

شريعه وحقق ايضا صنودق املركز االسالمي صندوق يتماش ى مع ال. على التوالي
%.24.8االسالمية عوائد قويه ما نسبته 

ي دول يواصل املركز إتاحة الفرصة لعمالئه للوصول إلى سوق الدخل الثابت ف
طرح صندوق )مجلس التعاون الخليجي من خالل صندوق املركز للدخل الثابت 

(خاص

صندوق -الصندوق اإلسالمي -صندوق املركز العربي -فرصة املالي -ممتاز -ميداف 
امللكية الخاصة/ النفط والغاز -محافظ خاصة -املركز للدخل الثابت  

إدارة األصول 

يعود االختالف بين مجموع األصول املدارة ومجموع األصول املدارة من قبل اإلدارات إلى استثناء بعض األصول اململوكة للمجموعة: مالحظة
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(تتمة)نبذة عامة عن أنشطة األعمال 
خلق قيمة مضافة للعمالء من خالل تقديم خدمات استشارية وخدمات بحثية عالية الجودة

ات بحوث متعمقة تغطي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتقديم الخدم
:االستشارية

 شرق بنشر تقارير وأبحاث وتقديم خدمات استشارية تغطي ال" املركز"يقوم
.لسنوات عدهاألوسط وشمال أفريقيا 

 للـمركز"التابعة " مارمور "هذه الخدمات من خالل شركة " املركز"يقدم"
 ولها مكاتب في الهند والكويت2010تأسست شركة مارمور في العام ،.
 2021تشمل التقارير املنشورة في عام"ESGفي دول مجلس التعاون الخليجي :

جعلها -ي بنوك دول مجلس التعاون الخليج"، و " قضايا عملية يجب التفكير فيها
ي اململكة املحافظ التقديرية وصناديق االستثمار الخاصة فإدارة "و" جاهزة رقمًيا

إدارة األصول "، و " الرعاية الصحية في الكويت"، و " السعوديةالعربية 
".الخليجية

 تقرير على موقعها لتقديم تغطية 40من أكثر “ مارمور ”أصدرت ، 201في العام
يشامله حول املواضيع ذات االهميه في منطقه دول مجلس التعاون الخليج

أسواق املال، القطاعات، السياسات، االقتصاد، البنية : موضوعات األبحاث
التحتية، اللوائح التنظيمية، التقارير الدورية

عمليات االندماج واالستحواذ، واالستشارات، وأسواق األسهم، وأسواق الدين،
:وأسواق املال، وطرح االكتتابات األولية وإعادة الهيكلة

 س االكتتابات األولية واالستحواذ واالندماج في دول مجلتحسن نشاط طرح
.الخليجيالتعاون 

 ية إصدار بصفته مدير االصدار املشارك ووكيل االكتتاب في عمل" املركز"شارك
بقيمة ((Tier 2 bondsسندات مساندة تدرج ضمن الشريحة الثانية لرأس املال 

ك لكل من بنك الخليج و بنك االهلي الكويتي.مليون د50
 ءات بصفته مدير االصدار ووكيل االكتتاب في استكمال إجرا" املركز"نجح

ك.دمليون 10االكتتاب في زيادة رأسمال شركة طيران الجزيرة بقيمة 
ء من يواصل فريق الخدمات املصرفية االستثمارية العمل عن كثب مع العمال

الشركات والتحضير لصفقات قوية خالل الفترة املقبلة

البحوث االستثماريةاملصرفية الخدمات 
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اتجاهات األداء املالي
(ك.دألف )2021خالل عام صافي الربح

 ابي للقيمة والتعديل االيجارتفع صافي الربح نتيجة الرتفاع اإليرادات
العادلة لألصول املالية 

 ول بصفة رئيسية إلى زيادة اتعاب إدارة األص2021تعزى الربحية لعام
15.50غ الربح من القيمة العادلة لالستثمارات بمبلو وإيرادات اإليجار 

ك.دمليون 

سنوي على أساس 2021خالل عام نمو اإليرادات 

 ج والناتج بشكل رئيس ي من الربح النات% 133ما نسبته ارتفع إجمالي اإليرادات
ول داره األصإمن األصول املالية بالقيمة العادلة وتحسن ملحوظ في أتعاب 

.والزياده في إيرادات التأجير
 سنوي على أساس % 21أتعاب اإلدارة والعموالت بنسبة ارتفعت
اسب التي ارتفع اإليراد من االستثمارات الرئيسية على أساس سنوي بفضل املك

لخسارة، واتم تحقيقها من األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الربح 
في ك .دمليون 2.01مقابل خسائر بقيمة . ك.دمليون 15.50والتي بلغت قيمتها 

2020عام 
 ك.دمليون 3.48لتصل إلى % 43التاجير ارتفعت بنسبة صافي إيرادات

صافي الربح الخاص بمالكي الشركة األم. 1

(ك.ألف د)1صافي الربح (ك.ألف د)إجمالي اإليرادات 
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(تتمة)اتجاهات األداء املالي 
توزيعات األرباح لكل سهم ومعدل توزيع األرباح املدفوعة

 10اقترح تعضاء مجلس اداره الشركة توزيع ارباح نقديه بواقع
ان اجمالي %.  5فلس للسهم الواحد و اسهم منحه بمقدار 

فلس ادت الى ان تكون نسبه توزيع 15التوزيعات املدفوعه بواقع 
.من ربحيه السهم% 47.9االرباح املدفوعه 

 
ً
ة، لم يقترح الستمرار الظروف االستثنائية التي فرضتها الجائحنظرا

31ي اعضاء مجلس اإلدارة توزيعات أرباح للسنة املالية املنتهية ف
2020ديسمبر 

1العائد على حقوق امللكية

 فيما يعزى بصفة 2021لعام % 14.3بلغ العائد على حقوق امللكية
ة من خالل األصول املالية بالقيمة العادلالربح الناتج من رئيسية إلى 

.االرباح او الخسائربيان 

ساهمين ــمجموع حقوق ملكية املاالم الخر اثنى عشر شهر على صافي الربح الخاص بمالكي الشركة : العائد على حقوق املليكة.1

توزيع األرباح املدفوعة                توزيعات األرباح
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(1.9)%

14.3%

2017 2018 2019 2020 2021

7
5 5

0

15

78%

100%

33%

48%

2017 2018 2019 2020 2021

https://www.markaz.com/Home


املؤشرات الرئيسية للربح والخسارة
2021لعام تحليل إيرادات 

:مالحظات
ة تشمل أتعاب اإلدارة والعموالت أتعاب إدارة األصول والخدمات املصرفي

.االستثمارية
 رادات األجنبية ومصادر ايمعمالت بالعمله تتضمن مصادر أخرى للدخل من

.أخرى 
م الخليجية يتضمن العائد على االستثمارات الرئيسية االستثمارات في األسه

لخاصةوالدولية والدخل الثابت، والعقار، االستثمارات الدولية، وامللكية ا

(ألف دينار كويتي)
 يالفترة املنتهية ف

ً
سنويا
النمو
)%(

20212020

%9,8128,13120.7أتعاب إدارة وعموالت
(%14)477552إيرادات فوائد

%1,2161,00221إيرادات توزيعات األرباح
-(2,077)15,497من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( الخسارة/ )الربح 

--218ربح من استرداد اصول ماليه بالقيمه العادله من خالل الدخل الشامل االخر 
(%80)420ربح من خصوم ماليه بالقيمه العادله من خالل االرباح او الخسائر 

(%112)(93)11حصة في نتائج شركة زميلة وشركة محاصة
(%62)4721,258ربح من بيع عقارات استثمارية

%3,4792,42843صافي إيرادات تأجير
-1,940(544)الدخل/( للخسارة)مصادر أخرى 

%30,64213,161133إجمالي اإليرادات
%12,09910,82212مصاريف تشغيلية

-18,5432,339األرباح قبل الفوائد والضرائب
-%18%61)%(هامش 

(%0)2,6552,658تكاليف تمويل
-2,072(1,722)هبوط ي القيمه/(رد)

--175مخصص ملكافاه اعضاء مجلس االدارة
--706الزكاة/ضريبة دعم العمالة الوطنية / مخصص لحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

-(2,391)16,729(الخسارة/ )صافي  الربح 
(%18)%55)%(هامش 
-(1,715)14,988الخاص بمالكي الشركة األم( الخسارة/ )الربح صافي  

-(676)1,741الخاص بالحصص غير املسيطرة( الخسارة/ )صافي  الربح 
-(4)31(فلس)السهم ( خسارة/ )ربحية 

مصادر أخرى للدخل

(544)

العائد على االستثمارات

21,374

اتعاب إدارة وعموالت

9,812

32.0%

69.8%

-1.8%
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املؤشرات الرئيسية للميزانية

األصول املدارة

2020لعام األصول املدارة
ك.مليون د979

2021لعام األصول املدارة
ك.مليون د1,041

 اللس السنه صافي الربح خ. املحتجزةارتفعت القيمة الدفترية بفضل زيادة األرباح
.ك ادى الى زياده قويه في القيمه الدفتريه للسهم.مليون د14.99كان 

(فلس)القيمة الدفترية للسهم

ديسمبر(ألف دينار كويتي)
ديسمبر  2021سبتمبر 2021

2020
األصول 

10,4977,0249,951نقد وأرصدة لدى البنوك
1065,0449,483ودائع ألجل

111,618107,06990,101استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
410--استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,1677744,988استثمارات مدرجة بالتكلفة املطفأة
75,09274,12575,401عقارات استثمارية

6,7536,5786,663ذمم مدينة وأصول أخرى 
625525505قروض للعمالء

2,8753,3973,415استثمار في شركة زميلة وشركة محاصة
1,104124328حق استخدام األصول 

729763928املعدات
211,566205,423202,173إجمالي األصول 

الخصوم وحقوق امللكية
الخصوم

4571,303649مستحق للبنوك
15,07712,37410,299ذمم دائنة وخصوم أخرى 

25,28013,33721,081قروض بنكية
35,00044,35044,350سندات مصدرة
75,81471,36476,379إجمالي الخصوم

حقوق امللكية
104,523103,87091,226حقوق امللكية الخاصة بمالكي الشركة األم

31,22930,18934,568الحصص غير املسيطرة
135,752134,059125,794إجمالي حقوق امللكية

211,566205,423202,173إجمالي الخصوم وحقوق امللكية

192
189

199

191

219
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إدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية
(ألف دينار كويتي)أتعاب اإلدارة والعموالت 

(ألف دينار كويتي)أتعاب الخدمات املصرفية االستثمارية (ألف دينار كويتي)1أتعاب إدارة األصول 

على% 7.7
أساس سنوي 

على% 9
أساس سنوي 

على%(1.0)
أساس سنوي 

تشمل إدارة األصول صناديق األسهم الخليجية، والعقارات، واالستثمارات الدولية وامللكية الخاصة. 1
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إيرادات أتعاب إدارة األصول 

)%(األتعاب السنوية لإلدارة 

تشمل إدارة األصول صناديق األسهم الخليجية، والعقارات، واالستثمارات الدولية وامللكية الخاصة. 1

(ك.مليون د)األصول املدارة  (ك.دألف )1أتعاب إدارة األصول 
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1,143
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العائد على االستثمارات الرئيسية
(مليون دينار كويتي)1األصول االستثمارية (ك.ألف د)عائدات الدخل 

+  لة وشركة محاصة استثمار في شركة زمي+ استثمارات مدرجة بالتكلفة املطفأة + االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر + تشتمل األصول االستثمارية على استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر1.
قروض للعمالء+ عقارات استثمارية 

)%(العائدات السنوية للدخل 

145 
157 

175 
186 188 

2017 2018 2019 2020 2021

8,058
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3,090
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هيكل رأس املال والعوائد
ضعف0.37انخفض صافي الدين إلى إجمالي حقوق امللكية إلى 

)%(إجمالي الدين / الفائدة 

)%(1العائد على األصول 

إجمالي األصول / األخيرة 12صافي الربح ملساهمي الشركة األم في األشهر ال )%( = العائد على األصول 1.

ديسمبر (ألف دينار كويتي)
2021

سبتمبر 
2021

ديسمبر 
2020

25,28013,33721,081قروض بنكية

4571,303649مستحقات للبنوك

35,00044,35044,350سندات مصدرة

60,73758,99066,080إجمالي الدين

10,4977,0249,951نقد وأرصدة لدى البنوك

1065,0449,483ودائع ألجل

10,60312,06819,434إجمالي النقد متضمن الودائع ألجل

50,13446,92246,646صافي الدين

104,523104,09191,226حقوق امللكية للمساهمين

135,752134,500125,794إجمالي حقوق امللكية

0.37x0.35x0.37xإجمالي حقوق امللكية/ صافي الدين 

2.7%

1.3%
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(0.8)%
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.عاله والتي تخضع ملوافقه الجمعية العموميةأفبراير توزيعات األرباح النقدية وأسهم املنحة املذكوره 16اقترح أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماعهم املؤرخ في 

معلومات املساهمين

معلومات الشركة

هيكل الحوكمة الفعال

كبار املساهمين

لجان مجلس اإلدارة

.Iاللجنة التنفيذية
.IIلجنة الترشيحات واملكافآت

.IIIلجنة التدقيق
.IVلجنة إدارة املخاطر

أعضاء مجلس إدارة7إجمالي 

عضو مجلس إدارة مستقل2

أعضاء غير تنفيذيين5

نسعى إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين

%الحصة النوعكبار املساهمين

%29.70مباشرلالستثمار املاليبيالرز شركة كويت 

%5.13مباشرشركة املبادر

%5.09مباشر عمالء/ املركر املالي الكويتي 

شريحة السوق املالي
بورصة الكويت-السوق الرئيس ي 

(Sec Code: 213)

2021توزيعات األرباح لعام 
فلس لكل سهم 10-توزيع نقدي  
(سهم100اسهم لكل 5% )5-اسهم منحه

السندات املصدرة
دينار كويتي سندات مالية غير 35,000,000

مضمونة
سهم478,201,747عدد األسهم القائمة
دينار كويتي48,080,174.700رأس املال املصرح به

دينار كويتي48,080,174.700رأس املال املصدر

املدققون املاليون 
(  هالقطامي، العيبان وشركا)جرانت ثورنتون 

(الوزان وشركاه)وديلويت
/https://www.markaz.comاملوقع اإللكتروني
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بيان إخالء املسؤولية
رض التقــديمي علــى وقــد يحتــوي هــذا العــ. ، ألغــراض معلوماتيــة فقــطومســتثمريه" املركــز"مــن إعــداد شــركة تشرشــغيت بــارتارز لصــالح املركــز املــالي الكــويتي عــرض التقــديميهــذا ال

ول إلجـــراء تقيـــيمهم وتـــم إعـــداد املعلومـــات الـــواردة فـــي هـــذه الوثيقـــة ملســـاعدة املســـتثمرين املحتملـــين فـــي األصـــ". بيانـــات تطلعيـــة"عبـــارات ليســـت حقـــائق تاريخيـــة، يشـــار إليهـــا باســـم 
ذه الوثيقـة إلـى حـد وفـي حـين تـم بحـث املعلومـات الـواردة فـي هـ. وال ندعي أنها شاملة أو تحتوي على جميع املعلومات التي قد يرغب فيها مستثمر محتمـل أو فعلـي،الخاص للشركة

. معقول، إال إنه وبشكل عام قد تختلف النتائج املستقبلية الفعلية عن تلك املقترحة في البيانات التطلعية

ـــأن دقــــة هــــذه البيانــــات أو التقــــديرات أو التوقعــــات ـــين إجــــراء تحقيقــــات العنايــــة الواجبــــة الخاصــــة  هــــم أو ال. ال نقــــدم أي تعهــــدات بشـ ـــتثمرين املحتملـ تشــــاور مــــع ونتوقــــع مــــن املسـ
ملســتثمر ويوافــق ومــن خــالل قــراءة ومراجعــة املعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة، يقــر ا. املستشــار امل ــي بشــأن هــذه األمــور وجميــع األمــور األخــرى ذات الصــلة باالســتثمار فــي الشــركة

اء أو األخطـأو الشركات التابعة لها ال تتحمل مسؤولية عن أي طرف تجاه أي خسارة أو ضرر ناتج عن استخدام املعلومات الواردة في هـذه الوثيقـة أو / و " املركز"على أن شركة 
شـركة ولـن تكـون . أي سـبب خخـرأو اإلغفال فـي املعلومـات الـواردة فـي هـذه الوثيقـة عنـد اتخـاذ أي قـرار اسـتثماري، سـواء كانـت هـذه األخطـاء أو السـهو ناتجـة عـن إهمـال أو حـادث

تجة عن ع كانت نانو أو الشركات التابعة لها مسؤولة بأي حال من األحوال تجاه أي طرف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية من أي/ و " املركز"
ى سـبيل املثـال ال أو الشـركات التابعـة لهـا علـى وجـه التحديـد مسـؤوليتها عـن أي ضـمانات، بمـا فـي ذلـك، علـ/ و " املركـز"وتخلـي شـركة . استخدام املعلومات الواردة في هذه الوثيقـة

. الحصر، األرباح املحتملة أو الضمنية أو معدالت العائد أو الحدود الزمنية لالستثمار

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

:املستثمرينعالقات إدارة للتواصل مع 

دينا يوسف الرفاعي 
إدارة الثروات وتطوير األعمال-أول للرئيسنائب 

+965 2224 8000 (Ext. 2503)

drefai@markaz.com

رافي جوثوال
تشرشغيت بارتارز

+971 4313 2432

markaz@churchgatepartners.com
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