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2019أبرز بيانات األداء لألشهر التسعة األولى من عام 

مليون دينار كويتي14.07
%( 6.9: )النمو

إجمالي اإليرادات

مليون دينار كويتي6
%(13.6: )النمو

أتعاب إدارة وعموالت

مليون دينار كويتي3.45
%24.5: الهامش

1صافي الربح 

اقع 2018التوزيعات النقدية لعام  %100.0فلس للسهم الواحد؛ ما يعادل نسبة دفع 5بو

اقع 2017التوزيعات النقدية لعام  %77.8فلس للسهم الواحد؛ ما يعادل نسبة دفع 7بو

صافي الربح الخاص بمالكي الشركة األم1.

شهر12تم حساب العائد على حقوق املساهمين على أساس آخر 2.

أبرز بيانات امليزانية العامة

إجمالي األصول املدارة
على أساس سنوي % 3: النمو-مليار دينار كويتي1.10

أبرز بيانات األرباح والخسائر

مليون دينار كويتي5.54
%7.5: النمو

إدارة األصول 
%1.7حقوق املساهمين بنسبة على 2العائد 

فلس7
%(22: )النمو

ربحية السهم

مليون دينار كويتي0.46
%(74: )النمو

ريةرسوم الخدمات املصرفية االستثما

مليون دينار كويتي8.18
%0.2: النمو

العائد على االستثمارات الرئيسية
0.51xمجموع حقوق املساهمين / صافي الدين 

%%0.68العائد السنوي على أتعاب إدارة األصول بنسبة 

%6.32العائد السنوي على االستثمارات الرئيسية بنسبة 

مليار دينار كويتي1.10هو " املركز"إجمالي األصول املدارة في 



4

2019أبرز بيانات األداء لألشهر التسعة األولى من عام 
 
 
":للمركز"مناف عبدالعزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي / ، يقول السيد"املركز"على أداء تعقيبا

 أداء  "املركز"سجل،2019العاممنالثالثالربعخالل"
 
طفيفتراجعمعقويا

سمجلدول أسواقواجهتحيثالعاصفين،وسبتمبرأغسطسشهري ظلفي
تزايدة،املالجيوسياسيةالتقلباتظلفيالضغوطاتبعضالخليجيالتعاون 
إيراداتإجمالي"املركز"وحقق.املنطقةفياملستثمرينإقبالعلىأثرتوالتي
 ك.دمليون 14.07بقيمة

 
منذاتهابالفترةمقارنة%6.9بنحوانخفاضمسجال

1.67مةبقيخسارةإلىأدتوالتياألسهم،أسواقلتقلباتنتيجة.املاض يالعام
رالخسائأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةاملاليةاألصول من.ك.دمليون 

.ك.دمليون 2.87بلغربحشهدوالذي2018للعامالثالثالربعمعباملقارنة،2018العاممنالثالثللربع
 
 
للربعك.دمليون 1.08بقيمةاالستثماريةاملصرفيةالخدماتمنالقويةاالستثنائيةباألتعابمدفوعا
تمالتياري العقالتطويرملشاريعالفوائدمدفوعاتبتكاليفالسهمربحيةوتأثرت.2018عاممنالثالث

ائروالخساألرباححسابعلىالعواملهذهكلوأثرت.أخرى تشغيليةمصاريفجانبإلىتسليمها،
 الدينصافيظلحيثالنقدية،التدفقاتعلىوليس،"للمركز"

 
العاممنالثانيربعالبنهايةباملقارنةثابتا

2019.
 االستثماراتإجماليمنالدخلارتفعاالستثمارية،"املركز"أنشطةصعيدوعلى

 
دينارمليون 8.2إلىهامشيا

على%6.32إلىاالستثماراتإجماليعلىالعائدليصلاإليرادات،إجماليمن%58نسبةيمثلبماكويتي
 .سنوي أساس

 
ستثماريةاال املصرفيةالخدماتأتعاببلغتواالستحواذ،االندماجصفقاتلطبيعةونظرا

التسعةلفترةاألصول إدارةأتعابوبلغت.السابقالعامفيالفترةنفسعنمتراجعةكويتيدينارمليون 0.46
كويتي،دينارمليار1.10اإلدارةتحتاألصول إجماليبلغكما.%7.5نسبتهبارتفاعك،.دمليون 5.53أشهر
.سنوي أساسعلى%3نسبتهبنمو

 
 
والتيودية،السعالسوق تراجعتالخليجي،التعاون مجلسدول أسواقفيالجيوسياسيةللتقلباتونظرا
بتراجعوقطر،الكويتبمؤشري متبوعة،%4.3بنسبةآراب،بانبورزأندستاندردمؤشرفيوزنأكبرتشكل
بنسبةطفيفةرةبصو اإلماراتياملؤشرارتفاعاملقابل،وفي.الثالثالربعخاللالتواليعلى%2.0و%3.8نسبته
.الثالثالربعخالل0.32%

املؤشراتمنضزالالولكنهتأثرقد"املركز"صناديقأداءفإناملنطقة،فيالظروفهذهإلىوبالنظر
 "ياإلسالماملركزصندوق "و"ميداف"والتطويرلالستثماراملركزصندوق وسجل.القياسية

 
تراجعا

 تراجع"ممتاز"املمتازةللعوائداملركزوصندوق "املاليفرصةصندوق "وسجل.%4.33بنسبة
 
بنسبةا

"املركز"الستراتيجيةونتيجة.2019العاممنالثالثالربعخاللالتواليعلى%4.22و4.25%
"فرصة"يقصنادسجلتاملال،لرأسالنشطةاإلدارةفيستستمروالتياألصول،إدارةفيالحصيفة

بلغتالثالثالربعنهايةوحتىالعامبدايةمنذإيجابيةعوائد"اإلسالمياملركز"و"ميداف"و"ممتاز"و
.التواليعلى%7.58و،%9.51و،%10.11و،12.69%

نقطة25بقيمةةالفائدمعدالتاألمريكيالفيدرالياالحتياطيخفضالعاملي،االقتصادتراجعظلوفي
والتيحترفين،واملاملؤهلينعمالئهلجميعخاصطرحصناديق"املركز"ويقدم.الثالثالربعخاللمرتين
.والعقاراتالدوليةواألسهمالثابتالدخلمنهامختلفةأصول فئاتتغطي

 املتحدةالعربيةاإلماراتفيالعقاري القطاعأداءيزالوال
 
 ضعيفا

 
تأجيرالتمعدتراجعمعنسبيا

لالستثمار"زاملرك"فريقتمكنالسوق،فيالصعبةالظروفهذهمنالرغموعلى.البيعوقيمالعقارات
برعمرتفعةإشغالمعدالتعلىالحفاظمنأفريقياوشمالاألوسطالشرق منطقةفيالعقاري 
ةالعربيواململكةاملتحدةالعربيةواإلماراتالكويتفي%95بلغتللدخلاملدرةلألصول محفظته
تاريخهتىوحالعامبدايةمنذللمستثمرينإيجابيةعوائدالعقاري "املركز"صندوق وحقق.السعودية

 %5بلغتشهريةنقديةبتوزيعات%2.9بنحو
 
.سنويا

فيباييزنسبهماالعقاري،للتطويرجديدينسكنيينمشروعين"املركز"تسلمالثالث،الربعوخالل
تحسنومع.وعيناملشر فيالسكنيةالوحداتتأجيرفي"املركز"عملفريقوبدأ.ظبيأبوفيوشمسدبي

لالستثمار"زاملرك"فريقويواصل.اإليجاراتمنالدخلصافييرتفعأناملتوقعفمناإلشغال،معدالت
مبادراتذوتنفينشطبشكلمحافظناإدارةفيأفريقياوشمالاألوسطالشرق منطقةفيالعقاري 
 املمتلكاتإدارةمثلالتكاليفلتوفير

 
الفريقويقوم.الربحيةوتحسينالتشغيليةالكفاءةلتعزيزداخليا

ا .للمساهمينمضافةقيمةلخلقبرنامجاستراتيجيةمبادراتعدةإطالقبتقييمأيض 
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(تتمة)2019أبرز بيانات األداء لألشهر التسعة األولى من عام 

أسعارارتفعتحيث،2019منالثالثالربعفيإيجابيأداءتسجيلالدوليالتجاري العقارقطاعوواصل
ناريتمؤشروارتفع،CPPIستريتجرينفيالتجاريةالعقاراتأسعارمؤشروفق،%0.5بنسبةالعقارات
NAREITتمعدال خفضفياألمريكيةالفائدةأسعارخفضوساهم.ذاتهاالفترةخالل%6.1بمعدل
قاري العالقطاعأساسياتوظلت.التجاري العقارقطاعنشاطإلىأدىممااألجل،قصيرةاالقتراض

العقارفريقجحنالثالث،الربعوخالل.التجزئةقطاعباستثناءقطاعاته،كافةفياإليجاراتنمومعقوية
لذيواتكساس،داالس،فياملكتبيالعقاري للتطوير(10رويال)مشروعمنالتخارجفي"املركز"فيالدولي
رجالتخافي"املركز"نجحذلك،إلىوباإلضافة.%13.27بنسبةللمستثمرينداخليعائدمعدلصافيحقق
بقيمةأرباحقتحقيإلىأدىوالذياألمريكية،املتحدةالوالياتأريزونا،فيللتسوق (تشاندلر)مجمعمن

بعنايةنتقاةاملالعقاري التطويرمشاريعتقييمفي"املركز"وسيستمر.للمستثمرين.ك.دمليون 0.82
العرضياتديناميكضوءفياألوروبيةواألسواقاألمريكيةاملتحدةالوالياتفياملضافةالقيمةوذات

."للمركز"تنافسيةميزةتمثلوالتيالقوية،والطلب

فيوخاصةثمارية،االستوالفرصالصفقاتمتابعةاالستثماريةاملصرفيةللخدمات"املركز"فريقوواصل
 "املركز"ويعمل.الحاليةالصفقاتإغالقعلىالتركيزمعاملالية،الخدماتقطاع

 
تحالفنضمحاليا

بينراكةالشمشروعاتهيئة"أطلقتهوالخاصالعامالقطاعينبينشراكةملشروعسعرعرضلتقديم
أسواقةهيئموافقةعلىالحصول في"املركز"فياملالأسواقفريقونجح."والخاصالعامالقطاعين

.مؤسسيينعمالءعنبالنيابةسنداتإصدارلصفقتياملال

 أداء  العامليةاألسواقسجلتحينوفي
 
قبلمنةالفائدأسعارالستقرارعالماتظهور عقبإيجابيا

مجلسدول واقأسأنإالاألمريكية،املتحدةوالوالياتالصينبينالتجاريةوالحربالفيدرالياالحتياطي
في"املركز"ستمروسي.املستثمرينإقبالعلىأثرتالتيالتقلباتبعضتواجهزالتالالخليجيالتعاون 
مكانةعزز يبمامستدام،ماليأداءتحقيقأجلمناألعمال،بيئةفيوالتحدياتالعواملهذهمعالتناغم

فيماريةاالستثاملصرفيةوالخدماتاألصول إدارةمجالفيالرائدةاملاليةاملؤسساتكأحد"املركز"
 45منأكثرمدىعلىعمالئهاووالءثقةعلىحازتوالتياملنطقة،

 
.عاما
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"املركز"نبذة عن 

نللمساهمياألجلطويلةمستدامةعوائد
مدفوعةاألجلطويلةمستدامةعوائدتحقيق
مستقرةنقديةوتوزيعاتقويةبعمليات

الكويتفيمستداماقتصادبناء
معاملجتخدمةفيالفعالةاملشاركةإلىالسعي

ويتالكفيمستداماقتصادبناءفيواملساهمة

فرق عملنا، ركيزة نجاحنا
 195منأكثرمنمكون فريقنا

 
موظفا

األوسطالشرق فيمكاتبنافييعملون 
والهنداألمريكيةاملتحدةوالواليات

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

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

خدمات استثمارية مصرفية حائزة على العديد من الجوائز عبر فريق من املحترفين واملتخصصين

السوق فيرائدةمكانة
اليمجفيالرائدةالشركاتأحدباعتباره
املصرفيةوالخدماتاألصول إدارة

"ركزامل"يقدماملنطقة،فياالستثمارية
 مدعلعمالئهمصممةاستثماريةحلول 

 
وما

املجاالتهذهفياستثنائيبسجل
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(تتمة" )املركز"نبذة عن 

الكويت

البحرين
قطر

عمان
ةالسعودي
اإلمارات
مصر

األردن
لبنان

الهند

أملانيا
الواليات املتحدة

األسهم 

الدخل الثابت

فريقيااالستثمار العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أ

االستثمار العقاري الدولي

استشارات الخدمات املصرفية االستثمارية

"املركز"مكاتب 

 
 
حضور قوي في قطاع االستثمار عامليا

بولندا
تركيا
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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 
"ميداف“

فاند مانجرمينا 

ي استثمار أفضل بنك 

يوروموني

فيي استثمار أفضل بنك 
الكويت

فاينانسغلوبال 

 البنك االستثماري األكثر اب
 
تكارا

غلوبال فاينانس

2019في عام " املركز"الجوائز التي حصل عليها * 
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أبرز األعمال

أخرى أصول الثابت،الدخلصندوق الخليجية،األسهمصناديق
كويتيدينار مليون 776.2املدارةاألصول إجمالي

للسيولةنشطةالاإلدارةوكذلكاألمد،طويلةلالستثماراستراتيجيتهتطبيقفي"املركز"استمر
النقدية

كويتيدينارمليون 555.1الخليجيةلألسهماملدارةاألصول إجماليبلغ.
بواقعئداتعامحققيننظرائهمعلىاإلسالميوالصندوق وميدافوممتازفرصةصناديقتفوقت

ا%7.6و%9.5و%10.1و12.7% التواليعلىسنوي 
خلالدأدواتفياستثماراتلديهخاصطرحصندوق هوالثابتللدخل"املركز"صندوق إن

.الخليجيالتعاون مجلسبدول الثابت

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

2018مقارنة منذ سبتمبر % 3مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 1.10إجمالي األصول املدارة 

اململوكة للمجموعةاألصول استثناء بعض اإلدارات إلى املدارة من قبل األصول املدارة ومجموع األصول يعود االختالف بين مجموع : مالحظة

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عامليا 
مليون دينار كويتي369.2إجمالي األصول املدارة 

ك.مليون د315.7إجمالي األصول املدارة –العقارات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 يةشهر نقديةتوزيعاتويقدمكويتي،دينارمليون 77تبلغمدارةأصول بإجماليالعقاري،"املركز"صندوق

 %5بواقع
 
 %2.9بواقععائداتإجماليويحققسنويا

 
.سنويا

كويتيدينارمليون 250إلىتصلبقيمةالعقاريةالوطنيةاملحفظةمنجزءإدارة
والخبروالرياضوأبوظبيدبيفيخاصةعقاري تطويرمحافظ
دول يفاستثماراتلديهللدخلمدرعقاري خاصطرحصندوق هوالخليجيللعقار"املركز"صندوق إن

الخليجيالتعاون مجلس

العقاري واملحافظ الخاصة" املركز"الوطنية العقارية وصندوق املحفظة 

مليون دينار كويتي53.5إجمالي األصول املدارة -العقارات الدولية 
تشاندلرومركزتكساسداالس،فياملكتبي10رويالوهماعقارينمنالتخارجتمالثالث،الربعخالل

كويتيدينارمليون 0.82وقدرهبمبلغوربح%13.3بواقعداخليعائدمعدلحققحيثأريزونا،فيللتسوق 
التواليعلى

6للمركز"التابعةجلف-مارشركةقبلمنمدارةاملتحدةالوالياتفيالتنفيذقيدمشاريع"
3أوروبافيالتنفيذقيدمشاريع
أوروبافياملضافةالقيمةذاتوالفرصالصفقاتتقييم.

املركز األمريكي للقيمة -VIبرنامج املركز األمريكي للتطوير العقاري -املركز األمريكي للديون املتعثرة برنامج 
VIIاملضافة 

االستثمارات العقاريةإدارة األصول 
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(تتمة)أبرز األعمال 
خلق قيمة مضافة للعمالء من خالل تقديم خدمات استشارية وخدمات بحثية عالية الجودة

،املالوأسواقالدين،وأسواقاألسهم،وأسواقواالستشارات،واالستحواذ،االندماجعمليات
الهيكلةوإعادةاألولياالكتتابوطروحات

فيكويتيدينارمليار1.3منأكثر2019سبتمبرحتىتنفيذهاتمالتياملعامالتقيمةإجماليبلغ
الخليجيةاألسواق

ونعمل 
 
خاصوالالعامالقطاعينبينشراكةملشروعسعرعرضلتقديمتحالفضمنحاليا

."والخاصالعامالقطاعينبينالشراكةمشروعاتهيئة"أطلقته
هامةاتصفقبشأناملشورةوتقديمتنفيذاالستثماريةاملصرفيةلخدماتافريقيواصل
 ركة املنحححار فحححي اسحححتكمال اول عمليحححة ادراج فحححي السحححنة فحححي بورصحححة الكويحححت لشحححاملحححال أسحححواقفريحححق نجحححح

.2019للتمويل واالجارة خالل فبراير 
كويتيدينارمليون 18تبلغإجماليةبقيمةاملالرأسلزيادةاالكتتاببإدارةالفريقنجحكما

.الجويةللخدماتاملتحدةاملشاريعشركةلصالح
بحلول عاملشاريهذهإنجازيتمأناملقرر ومنالديون،منإصدارينعلىاملالأسواقفريقيعمل

2019عاممناألخيرالربع

استشاريةوخدماتأفريقياوشمالاألوسطالشرق تغطيأبحاث

ون التعامجلسدول فيأخرى أزماتوخمساملناخسوق “:بعنوانخاصةنشرة“املركز”أطلق
.الذراعيوه،“انتلجنسمينامارمور ”فياألبحاثفريقبإعدادهاوقام،“املاض يالشهرالخليجي
 تمثلوالتي،“للمركز"التابعةالبحثي

 
بخصوصكريةفقيادةلتقديماملتواصلةجهودهمنجزءا

.جالخليمنطقةفيالراهناالقتصاديالوضعشكلتالتيالبالغةاألهميةذاتاملسائل
شمالو األوسطالشرق تغطياستشاريةخدماتوتقديموأبحاثتقاريربنشر"املركز"يقوم

.سنوات10منأكثرمنذأفريقيا
للحمركز"التابعة"مارمور "شركةخاللمنالخدماتهذه"املركز"يقدم"
والكويتالهندفيمكاتبولها،2010عامفيمارمور شركةتأسست.
يةاالقتصادالدراساتلتقديمرائدةبحثيةومؤسساتخبراءعدةمعشراكاتمارمور عقدت

.السياساتوأبحاث

واعدالقالتحتية،البنيةاالقتصاد،السياسات،القطاعات،املال،أسواق:األبحاثموضوعات
دوريةتقاريرالتنظيمية،
االستشاريةالخدمات

األبحاثاالستثماريةاملصرفيةالخدمات
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اتجاهات األداء املالي

(ألف دينار كويتي)إجمالي اإليرادات 

على أساس سنوي 2019التسعة أشهر من العام نمو اإليرادات خالل 

دقأنهاإالالسابق،العاممنذاتهابالفترةمقارنة%14بواقعوالعموالتإدارةأتعابانخفضت

اإليراداتإجماليمن%43بنحوساهمت

تمالتياإليراداتإجماليمن%58.1بنحوالرئيسيةاالستثماراتمنالناتجةاإليراداتساهمت

لعقاريةاواالستثماراتاألسهمفياالستثماراتوخاصةللدخلمختلفةمصادرمنتحقيقها

(ألف دينار كويتي)1صافي الربح 

صافي الربح الخاص بمالكي الشركة األم. 1

(األشهر التسعة)%(75)

(ألف دينار كويتي)والضرائب لألشهر التسعة خصم الفوائد قبل األرباح 

6,347

182

7,382

5,092

1,599

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019

1,521

(1,855)

3,643

1,175

(1,370)

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019

وي،سنأساسعلىوالضرائبالفوائدقبلالربحفي%24.8بنحوملحوظانخفاضهناككان

%43الثالثالربعنهايةفيوالضرائبالفوائدقبلالربحهامشبلغحيث

كويتيدينارمليون 1.67بقيمةالثالثالربعفيخسارةتكبدنتيجةالربعلهذاالربحصافيوتأثر

للعامثالثالالربعمعباملقارنةالخسارةأوالربحخاللمنالعادلةبالقيمةاالستثماراتمن

كويتيدينارمليون 2.87بلغربحشهدوالذي2018
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(تتمة)اتجاهات األداء املالي 

 12آلخر 1امللكيةالعائد على حقوق 
 
شهرا

شهرا، على حقوق املساهمين12صافي الربح الخاص بمالكي الشركة األم  آلخر )%( = على حقوق امللكية العائد 1.

شهر12آخرأساسعلى%1.7امللكيةحقوق علىالعائدبلغ، 
 
%41بنحوانخفاضمسجال

املاض يالعاممنذاتهابالفترةمقارنة

6.0

5.0

6.0

7.0

5.0

75.0% 83.3% 75.0% 77.8%
100.0%

2014 2015 2016 2017 2018

Dividend per Share (Fils) Dividend Payout (%)

2.9%

2.5%

4.4%

4.8%

1.7%

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019

22.2بنحوبارتفاعمستقرةاألرباحتوزيعات% 
 
عناملدفوعاألرباحتوزيعمعدلفيزيادةمسجلة

2018عام

توزيعات األرباح لكل سهم ومعدل توزيع األرباح املدفوع

)%(والدفع ( فلس)توزيعات األرباح )%(توزيعات األرباح 
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املؤشرات الرئيسية للربح والخسارة

والعموالتاإلدارةأتعاب
مليون دينار كويتي6

43%

سيةالعائد على االستثمارات الرئي
مليون دينار كويتي8.2

58%

:مالحظات

والخدماتاألصول إدارةأتعابوالعموالتاإلدارةأتعابتشمل1.

.االستثماريةاملصرفية

يةالخليجاألسهمفياالستثماراتاالستثمارعلىالعائديشمل2.

لكيةواملالدولية،االستثماراتوالعقار،الثابت،والدخلوالعاملية،

.الخاصة

2019-أشهر 9تحليل الدخل لـ 

إجمالي اإليرادات
مليون دينار كويتي14.07

(ألف دينار كويتي)
(ةاألشهر الثالث)الربع الثالث 

على أساسالنمو 
)%(سنوي 

(عةاألشهر التس)األشهر التسعة 
على أساسالنمو 

)%(سنوي 
2019201820192018

%6,0026,94414%(25)2,0022,680أتعاب إدارة وعموالت

%4765178%16923528إيرادات فوائد

%1,1581,1382(%39)275450إيرادات توزيعات األرباح

ن الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة م( / الخسارة)
خالل األرباح أو الخسائر

(1,678)2,865(159%)4,9925,88315%

%63(43)(70)(64)(11)(18)حصة في نتائج شركة زميلة وشركة محاصة

%0328100%019100ربح من تصفية الشركات التابعة

األشهر التسعة-820األشهر التسعة5210ربح من بيع عقارات استثمارية

%803337138%439122122صافي إيرادات تأجير

%(1253)9(108)%754(13)(111)الدخل( / للخسارة)مصادر أخرى 

%(7)14,07315,119(%75)1,5996,347إجمالي اإليرادات

%8,0317,08613%2,4092,3532مصاريف تشغيلية

%(25)6,0428,033%(120)3,994(810)األرباح قبل الفوائد والضرائب

%53%43%63%(51))%(هامش 

%1,9911,30553%76943975تكاليف تمويل

%(41)169286%160160(59)والزكاةNLSTوKFASمساهمات ل 

%3,9193,6966%(334)649(1,520)الربح( / الخسارة)صافي 

%24%28%10%(95))%(هامش 

%(17)3,4484,140(%190)1,521(1,370)مالربح الخاص بمالكي الشركة األ ( / الخسارة)صافي 

%206(440)471%83(872)(150)يطرةالربح الخاص بالحصص غير املس( / الخسارة)صافي 

%(22)79%(200)3(3)(فلس)ربحية السهم ( / خسارة)

سيةالعائد على االستثمارات الرئي
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املؤشرات الرئيسية للميزانية

األصول املدارة

2018لألشهر التسعة من األصول املدارة 
مليار دينار كويتي1.06

2019لألشهر التسعة من األصول املدارة 
مليار دينار كويتي1.10

(فلس)القيمة الدفترية للسهم 

 ع الثالث فلس للسهم نتيجة االنخفاض في صافي النتائج للرب( 2)انخفضت القيمة الدفترية بقيمة
2019من عام 

194 

189 

198 

195 

193 

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019

سبتمبر (ألف دينار كويتي)
2019

يونيو
2019

مارس 
2019

ديسمبر 
2018

األصول 
7,6327,3197,4664,691نقد وأرصدة لدى البنوك

1,9821,3871,6622,565ودائع ألجل

105,045108,30497,54192,674االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

422422427427أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

5,0704,9514,9676,998استثمارات مدرجة بالتكلفة املطفأة

64,92363,51861,79456,830عقارات استثمارية

5,0195,1004,8743,503ذمم مدينة وأصول أخرى 

384301278304قروض للعمالء

3,6453,6793,6963,651استثمار في شركة زميلة وشركة محاصة

6687398070أصول حق االستخدام

1,0981,033856878املعدات

195,888196,753184,368172,521إجمالي األصول 

الخصوم وحقوق امللكية

الخصوم

099600مستحق لبنك ومؤسسات مالية أخرى 
12,01812,25715,42010,904ذمم دائنة والخصوم األخرى 

43,10441,24625,70822,565قروض

25,00025,00025,00025,000السندات املصدرة

80,12279,49966,12858,469إجمالي الخصوم

حقوق امللكية

92,19393,45494,80391,050حقوق امللكية الخاصة بمالكي الشركة األم

23,57323,80023,43723,002الحصص غير املسيطرة

115,766117,254118,240114,052إجمالي حقوق امللكية

195,888196,753184,368172,521إجمالي الخصوم وحقوق امللكية

االستثمارات
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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)1األصول أتعاب إدارة 

(25.3%)

(85%) 8.4%

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

2,463

1,986 1,911
2,089 2,002

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019

1,716

2,055

1,766

1,909
1,861

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019

964

(69)

145 180 141

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019



16

إيرادات أتعاب إدارة األصول 

(مليون دينار كويتي)متوسط قيمة األصول املدارة (ألف دينار كويتي)1األصول أتعاب إدارة 

اإلدارةالنسبة املئوية ألتعاب 

تشمل إدارة األصول صناديق األسهم وصناديق الدخل الثابت الخليجية، والعقارات، واالستثمارات الدولية واألسهم الخاصة. 1

0.57%

0.66%

0.61%

0.69% 0.68%

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019

1,064

1,093

1,157

1,112
1,095

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019

1,716

2,055

1,766

1,909
1,861

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
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إيرادات االستثمارات الرئيسية

(مليون دينار كويتي)1االستثماريةمتوسط األصول (ألف دينار كويتي)عائدات الدخل 

مارات مدرجة بالتكلفة استث+ االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر + استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرعلى االستثمارية األصول تشتمل 1.
قروض للعمالء+ عقارات استثمارية + استثمار في شركة زميلة وشركة محاصة + املطفأة 

)%(عائدات الدخل السنوية 

9.51%

-4.35%

13.00%

7.12%

-0.65%

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019

159 161

169

181 179

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019

3,680

(1,738)

5,357

3,114

(292)

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019
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هيكل رأس املال والعوائد

 12إجمالي األصول آلخر / صافي الربح ملساهمي الشركة األم )%( = العائد على األصول 1.
 
شهرا

)%(شهر 12آلخر 1األصول العائد على 

)%(إجمالي الدين / الفائدة 

0.51xإلى مجموع حقوق امللكية " للمركز"الدينصافي بلغ 

1.0% 0.9% 1.0%
1.1% 1.1%

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019

1.6%
1.3%

2.3% 2.4%

0.8%

Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019

سبتمبر (ألف دينار كويتي)
2018ديسمبر 2019مارس 2019يونيو 2019

--996-مستحق ملؤسسات مالية

43,10441,24625,70822,565قروض ألجل

25,00025,00025,00025,000سندات مصدرة

68,10467,24250,70847,565إجمالي الدين

7,6327,3197,4664,691نقد وأرصدة لدى البنوك

1,9821,3871,6622,565ودائع ألجل

9,6148,7069,1287,256إجمالي النقد متضمن الودائع ألجل

58,49058,53641,58040,309صافي الدين

92,19393,45494,80391,050حقوق امللكية للمساهمين

115,766117,254118,240114,052إجمالي حقوق امللكية

0.51X0.50X0.35X0.35Xإجمالي حقوق امللكية/ صافي الدين 
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معلومات املساهمين

كبار املساهمين

هيكل الحوكمة الفعال

نسعى إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين

%الحصة النوعكبار املساهمين

%28.72مباشريلالستثمار املالبيالرز شركة كويت 

%5.47مباشر بنك الخليج

%5.13مباشرشركة املبادر

معلومات الشركة

أعضاء مجلس إدارة7إجمالي 

عضو مجلس إدارة مستقل2

أعضاء غير تنفيذيين5

بورصة الكويت-السوق الرئيس ي شريحة السوق املالي
(Sec Code: 213)

%  5-توزيع نقدي 2018توزيعات األرباح لعام 

مونةمليون دينار كويتي سندات مالية غير مض25السندات املصدرة

سهم478,201,747عدد األسهم القائمة

دينار كويتي48,080,174.700رأس املال املصرح به

دينار كويتي48,080,174.700رأس املال املصدر

(  القطامي، العيبان وشركاه)جرانت ثورنتون املدققون املاليون 
(الوزان وشركاه)وديلويت 

/https://www.markaz.comاملوقع اإللكتروني

لجان مجلس اإلدارة

.Iاللجنة التنفيذية
.IIلجنة الترشيحات واملكافآت

.IIIلجنة التدقيق
.IVلجنة إدارة املخاطر
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إخالء املسؤولية 

تقديمي على عبارات ليست وقد يحتوي هذا العرض ال. ، ألغراض معلوماتية فقطومستثمريه" املركز"من إعداد شركة تشرشغيت بارتنرز لصالح املركز املالي الكويتي عرض التقديميهذا ال
وال نحديي أنهحا ،م الخحاص للشحركةوتحم إعحداد املعلومحات الحواردة فحي هحذه الوثيقحة ملسحاعدة املسحتثمرين املحتملحين فحي األصحول إلجحراء تقيحيمه". بيانات تطلعية"حقائق تاريخية، يشار إليها باسم 

شححكل عححام قححد تختلححف وفححي حححين تححم بحححث املعلومححات الححواردة فححي هححذه الوثيقححة إلححى حححد معقححول، إال إنححه وب. شححاملة أو تحتححوي علححى جميححع املعلومححات التححي قححد يرغححب فيهححا مسححتثمر محتمححل أو فعلححي
. النتائج املستقبلية الفعلية عن تلك املقترحة في البيانات التطلعية

ور مححع املستشححار امل ححي ونتوقححع مححن املسححتثمرين املحتملححين إجححراء تحقيقححات العنايححة الواجبححة الخاصححة  هححم أو التشححا. ال نقححدم أي تعهححدات بشححأن دقححة هححذه البيانححات أو التقححديرات أو التوقعححات
أو / و " املركحز"ن شحركة 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

الححواردة فححي هححذه أو اإلغفححال فححي املعلومححاتاء الشححركات التابعححة لهححا ال تتحمححل مسححؤولية عححن أي طححرف تجححاه أي خسححارة أو ضححرر نححاتج عححن اسححتخدام املعلومححات الححواردة فححي هححذه الوثيقححة أو األخطحح
سحؤولة بحأي أو الشحركات التابعحة لهحا م/ و " املركحز"ولحن تكحون شحركة . الوثيقة عند اتخاذ أي قرار اسحتثماري، سحواء كانحت هحذه األخطحاء أو السحهو ناتجحة عحن إهمحال أو ححادث أو أي سحبب آخحر

خلحي شحركة وت. الحواردة فحي هحذه الوثيقحةات حال من األحوال تجاه أي طرف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية من أي نحوع كانحت ناتجحة عحن اسحتخدام املعلومح
ت العائححد أو الحححدود أو معححدال نيةأو الشححركات التابعححة لهححا علححى وجححه التحديححد مسححؤولياها عححن أي ضححمانات، بمححا فححي ذلححك، علححى سححبيل املثححال ال الحصححر، األربححاح املحتملححة أو الضححم/ و " املركححز"

. الزمنية لالستثمار

قححة ومحتوياتهححا سححرية وال وهححذه الوثي. بنححك الكويححت املركححزي ، الححذي تنظمححه هيئححة أسححواق املححال و "املركححز( "ع. ك. م. ش)ملكيححة قانونيححة للمركححز املححالي الكححويتي "( العححرض التقححديمي)"هححذه الوثيقححة 
".املركز"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.comإدارة الثروات وتطوير األعمال–أول للرئيسنائب 

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
www.markaz.com


