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2020أبرز بيانات األداء لعام 

بمالكي الشركة األمالخسارة الخاصة صافي * 

أبرز  األرباح والخسائر

مليون دينار كويتي979"  املركز"إجمالي األصول املدارة في 

مليون دينار كويتي13.16
إجمالي اإليرادات

مليون دينار كويتي8.13
أتعاب إدارة وعموالت

ك.مليون د( 1.7)
* صافي الخسائر

فلوس( 4)
ربحية السهم

ك.مليون د1.94
مصادر دخل أخرى 

ك.مليون د3.09
العائد على االستثمارات الرئيسية

الخسارة من األصول /زادت اإليرادات باستثناء الربح
املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

15.2إلى 2019ك في .مليون د13.6من % 12بنسبة 
2020ك في .مليون د

ك.مليون د7.52: أتعاب إدارة األصول 
ك.مليون د0.61: رسوم الخدمات املصرفية

ك صافي إيرادات تأجير.مليون د2.43
ك فوائد وتوزيعات أرباح.مليون د1.55

ك ربح من بيع عقارات استثمارية.مليون د1.26

خسارة من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر

ك.مليون د( 2.08)
ك.مليون د( 0.07)وخسائر أخرى 
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ك في .مليون د4.3صافي ربح بقيمة ، بعد تحقيقه 2020ك لعام .مليون د1.7إلى الخسارةعن انخفاض صافي " املركز"أعلن 
.2020الربع الرابع املنتهي في ديسمبر 

، حيث بلغ صافي الربح 2020نتائجها املالية للربع الرابع من ( KSE: Markaz, Reuters: MARKZ.KW, Bloomberg: MARKAZ:KK" )املركز"أعلنت شركة املركز املالي الكويتي 
ماليين دينار عن نفس الفترة 6.96بصافي ربح بلغ مليون دينار، مقارنة 1.7إلى 2020لعام الشركة لتنخفض بذلك صافي الخسارة الخاصة بمساهمي ماليين دينار، 4.3للمساهمين 

.2019فلسا للعام 15بـربحية ، مقارنة 2020فلوس للعام 4السهم خسارة ، وبلغت 2019من 

ة بالتحديات في التاريخ الحديث بسبب األزمة الصحية العامليزخرت كان من أكثر األعوام التي 2020إن : "ضرار يوسف الغانم" املركز"وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة 
أهداف العمالء ضمان تحقيق، و الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، فانصب التركيز الرئيس ي للمركز بالنصف األول من العام على الحفاظ على استقرار أعماله واستمراريتها

".االستثمارية، وحماية صحة وسالمة موظفي الشركة

ضم هذه وفي خ. لبالطبدأ النصف الثاني من العام في التحسن جراء إلغاء إجراءات الحظر، على الرغم من تأثر األسواق الخليجية بتراجع أسعار النفط ومستويات : "وأضاف
".في تحقيق تحسن تدريجي في مؤشرات األداء على مستوى العمليات التشغيلية واألداء املالي خالل العام" املركز"األحداث، استمر 

وشهدت عملية . سنوات عبر الطرح الخاص5مليون دينار ملدة 35سندات بقيمة 2020أصدر املركز في شهر ديسمبر : " ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي علي حسن خليل
".االكتتاب إقباال واسعا، حيث تجاوز الطلب السندات املعروضة، األمر الذي يدعم الخطة التمويلية للشركة على املديين املتوسط والطويل

واق على أساس سنوي، والتي تأثرت في الربع الثاني بشكل مباشر بالتقلبات في أس% 7.3، بتراجع نسبته 2020ماليين دينار في 7.52بلغت أتعاب إدارة األصول لدى املركز : "وأضاف
في حين بلغت أتعاب الخدمات املصرفية االستثمارية . إلى مستويات ما قبل الجائحة2020إال أن أتعاب إدارة األصول شهدت تعافيا في الربعين الثالث والرابع من العام . األسهم
".نحو تقديم أفضل الخدمات املصرفية االستثمارية" املركز"على أساس سنوي، بما يعكس التزام % 5.9مليون دينار، بنمو نسبته 0.61للعام 

( 0.26)مليون دينار، منها ( 2.08)األصول املالية بالقيمة العادلة خسارة ، في حين بلغت "املركز"كانت مدعومة بنتائج أنشطة إدارة العقار في 2020وأوضح أن اإليرادات في العام 
وبلغت األصول تحت اإلدارة لدى . مليون دينار بسبب ضعف سوق العقارات اإلقليمي حاليا( 2.07)في قيمة االستثمارات العقارية بلغت انخفاض وتم تسجيل . محققةخسارة 

".2019مليون دينار في 1,143مليون دينار مقارنة بـ 979بنهاية العام " املركز"

2020أبرز بيانات األداء لعام 
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"املركز"نبذة عن 

للمساهميناألجلطويلةمستدامةعوائد
مدفوعةاألجلطويلةمستدامةعوائدتحقيق

مستقرةنقديةوتوزيعاتقويةبعمليات

الكويتفيمستداماقتصادبناء
معاملجتخدمةفيالفعالةاملشاركةإلىالسعي

ويتالكفيمستداماقتصادبناءفيواملساهمة

فرق عملنا، ركيزة نجاحنا
 180منأكثر منمكون فريقنا

 
موظفا

 األوسطالشرق فيمكاتبنافييعملون 
والهنداألمريكيةاملتحدةوالواليات

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

 وهو  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

 لعمالئهمصممةاستثماريةحلول 
 
 
جاالتاملهذهفياستثنائيبسجلمدعوما
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(تتمة" )املركز"نبذة عن 

الكويت

البحرين
قطر

عمان
ةالسعودي
اإلمارات

مصر
لبنان

الهند

أملانيا
الواليات املتحدة

األسهم 

الدخل الثابت

االستثمار العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

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 أهشهر العالمات التجارية في مجالأأهم و أحد 

 البنك االستثماري األكثر اب
 
تكارا

غلوبال فاينانس

 املؤسسة املالية األكثر ابتك
 
ارا

في الشرق األوسط

إيميا فاينانس

أفضل مدير لألصول في
الكويت

إيميا فاينانس

بيت أبحاثأفضل 

يوروموني

املسؤولية االجتماعية »جائزة 
في الشرق األوسط« للشركات

إيميا فاينانس

ي أفضل بنك استثمار 

يوروموني

فيي أفضل بنك استثمار 
الكويت

غلوبال فاينانس

تفي الكويصندوق أسهم أفضل 
"ميداف“

فاند مانجرمينا 

غلوبال فاينانس

2020في عام " املركز"الجوائز التي حصل عليها * 
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تحليل األداء

صناديق األسهم الخليجية، صندوق الدخل الثابت، أصول أخرى 
مليون دينار كويتي696.6إجمالي األصول املدارة  

 نشطة للسيولة في تطبيق استراتيجيته لالستثمار طويلة األمد، وكذلك اإلدارة ال" املركز"استمر
النقدية

 ليون دينار كويتيم503.7بلغ إجمالي األصول املدارة لألسهم الخليجية.
 مع . 2020عوائد إيجابية في الربعين الثالث والرابع من سجلت صناديق فرصة وممتاز وميداف

.  ذلك، بقيت العوائد سلبية منذ بداية العام وحتى تاريخه تماشيا مع أداء سوق األسهم
 ن خالل ماستثماراته في أدوات الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي" املركز"يواصل

. للدخل الثابت هو صندوق طرح خاص" املركز"صندوق 

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

2020مليون دينار كويتي حتى نهاية 979إجمالي األصول املدارة 

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

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عامليا 
مليون دينار كويتي359.4إجمالي األصول املدارة 

ك.مليون د295.0إجمالي األصول املدارة –العقارات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
 مليون دينار كويتي 250إدارة جزء من املحفظة الوطنية العقارية بقيمة تصل إلى
 أداء تشغيلي قوي في املحافظ املدرة للدخل رغم ظروف السوق
 عقار17مليون دينار كويتي مستثمرة  في 65.7العقاري، بإجمالي أصول مدارة تبلغ " املركز"صندوق.
استمرار األوضاع الصعبة في األسواق الخليجية تؤثر على قيم وحجم الصفقات

املركز العقاري املحفظة الوطنية العقارية وصندوق 

مليون دينار كويتي64.4إجمالي األصول املدارة -العقارات الدولية 
6للمركز"جلف التابعة -مشاريع قيد التطوير في الواليات املتحدة مدارة من قبل شركة مار"
6  في بولندا وأملانيا وهولندامشروعات أوروبية
 شقق سكنيةمنها في القطاع الصناعي و واحدة في مشروع 5مشروعات عقارية، 6التخارج بنجاح من ،

.وتحقيق أفضل عائد متوقع للمستثمرين
 منها في أوروبا، ومشروع واحد في الواليات املتحدة4مشروعات تطوير صناعي، 5االستثمار في.

االستثمارات العقاريةإدارة األصول 
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(تتمة)تحليل األداء 

خلق قيمة مضافة للعمالء من خالل تقديم خدمات استشارية وخدمات بحثية عالية الجودة

، عمليات االندماج واالستحواذ، واالستشارات، وأسواق األسهم، وأسواق الدين، وأسواق املال
وطروحات االكتتاب األولي وإعادة الهيكلة

خليجي ظلت عمليات طروحات االكتتاب األولي واالستحواذ واالندماج في دول مجلس التعاون ال
19-منخفضة كما هو متوقع بسبب جائحة كوفيد

 مليون دينار كويتي 30في تنفيذ صفقة إصدار سندات لخمس سنوات بقيمة " املركز"نجح
لصالح مجموعة الصناعات الوطنية القابضة

 سنوات 10ك مدتها .مليون د150نجحنا بإصدار سندات لصالح بنك الكويت الوطني، بقيمة
وغير قابلة لالسترداد في السنوات الخمس األولى 

 ضمن تحالف 
 
خاص شروع شراكة بين القطاعين العام واللتقديم عرض سعر ملونعمل حاليا

".هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص"أطلقته 
لخدمات املصرفية االستثمارية العمل عن كثب مع العمالء من الشركاتايواصل فريق

والتحضير لصفقات قوية خالل الفترة املقبلة

أبحاث تغطي الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخدمات استشارية

 شمال بنشر تقارير وأبحاث وتقديم خدمات استشارية تغطي الشرق األوسط و " املركز"يقوم
.سنوات10أفريقيا منذ أكثر من 

 للـمركز"التابعة " مارمور "هذه الخدمات من خالل شركة " املركز"يقدم"
 ولها مكاتب في الهند والكويت2010تأسست شركة مارمور في عام ،.
ية عقدت مارمور شراكات مع عدة خبراء ومؤسسات بحثية رائدة لتقديم الدراسات االقتصاد

.وأبحاث السياسات
 عن 52تقرير على موقعها اإللكتروني، كما نشرت 50أكثر من “ مارمور ”، أصدرت 2020في 

 
مقاال

.اقتصاديات املنطقة وقطاعات األعمال

واعد أسواق املال، القطاعات، السياسات، االقتصاد، البنية التحتية، الق: موضوعات األبحاث
.التنظيمية، تقارير دورية

األبحاثاالستثماريةاملصرفيةالخدمات
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اتجاهات األداء املالي

(ك.ألف د)إجمالي اإليرادات 

على اساس سنوي 2020نمو اإليرادات في 

 وتأثيرها على 19-بشكل رئيس ي بسبب جائحة كوفيد2020انخفض إجمالي إيرادات
لقيمة قطاع األعمال السيما في النصف األول من العام املنصرم واألثر الناجم على ا

.العادلة لالستثمارات
 على األساس السنوي % 6.5انخفضت أتعاب اإلدارة والعموالت بواقع.
س ي انخفض الدخل من االستثمارات الرئيسية على األساس السنوي بشكل رئي

ة بسبب الخسائر الناجمة من األصول بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسار 
.2020ك في .مليون د9.93ك مقارنة مع مكاسب بقيمة .مليون د( 2.08)بقيمة 

 ك.مليون د2.4إلى % 83زاد صافي إيراد التأجير بمعدل.

 ساس إلى انخفض صافي الربح بسبب تراجع اإليرادات الذي يرجع سببه باأل
.19-تعديل القيمة العادلة لألصول املالية في ظل جائحة كوفيد

انخفاضا في تواصل الشركة التركيز على مبادرات ترشيد التكلفة ما نتج عنه
.على األساس السنوي % 11املصروفات التشغيلية بنسبة 

 ي بسبب الخسارة من القيمة العادلة لالستثمارات الت2020تأثرت ربحية
(  2.07)البالغ ك وهبوط قيمة عقارات استثمارية .مليون د( 2.08)بلغت 

.ك.مليون د

(ك.ألف د*)صافي الربح

صافي الربح الخاص بمالكي الشركة األم*

(ك.ألف د)صافي الربح 

13,926
15,399 15,301

23,491

13,161

2016 2017 2018 2019 2020

4,030
4,428

2,285

6,957

(1,715)

2016 2017 2018 2019 2020
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(تتمة)اتجاهات األداء املالي 

1امللكية العائد على حقوق  توزيعات األرباح لكل سهم ومعدل توزيع األرباح املدفوع

إلى استمرار الجائحة، أوص ى مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن الس 
 
نة نظرا

.2020ديسمبر 31املالية املنتهية في 

على حقوق املساهميناألم بمالكي الشركة الخاصة الخسارة / صافي الربح )%(= العائد على حقوق امللكية. 1

 ويعود السبب الرئيس ي في ذلك 2020في (% 1.9)بلغ العائد على حقوق امللكية ،
إلى الخسارة الناجمة من األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

.  والخسارة، وهبوط قيمة عقارات استثمارية في ظل الجائحة

4.3%
4.8%

2.5%

7.3%

(1.9)%

2016 2017 2018 2019 2020

6
7

5 5

75.0% 77.8%

100.0%

33.3%

0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2016 2017 2018 2019 2020

Dividend Dividend Payout % التوزيعات)%(توزيعات األرباح
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املؤشرات الرئيسية للربح والخسارة

:مالحظات

تشمل أتعاب اإلدارة والعموالت أتعاب إدارة األصول والخدمات . 1
.املصرفية االستثمارية

تتضمن مصادر الدخل األخرى الصفقات بالعمالت األجنبية ومصادر . 2
.دخل أخرى 

يتضمن العائد على االستثمارات الرئيسية االستثمارات في األسهم . 3
الخليجية والدولية والدخل الثابت، والعقار، االستثمارات الدولية، 

وامللكية الخاصة

العائد على االستثمارات الرئيسية

2020-تحليل الدخل

8,131

3,090
1,940

13,161

Management
Fees and

Commission

Return on
Investment

Other Sources of
Income

Total Revenue أتعاب اإلدارة
والعموالت

العائد على 
االستثمارات

مصادر دخل 
أخرى 

إجمالي اإليرادات

(ألف دينار كويتي)
السنة املالية 

النمو على أساس
)%(سنوي 

20202019

(%6.5)8,1318,692أتعاب إدارة وعموالت

(%46)5521,022إيرادات فوائد

(%37)1,0021,595إيرادات توزيعات األرباح

ربح  من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل (/ خسارة)
(%121)9,934(2,077)األرباح أو الخسائر

حصة في نتائج شركة زميلة وشركة محاصة
(93)(141)(34%)

ل مكاسب من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخ
-200الشامل اآلخر

%1,25896730ربح من بيع عقارات استثمارية

%2,4281,32983صافي إيرادات تأجير

%1,940931,986مصادر دخل أخرى 

(%44)13,16123,491إجمالي اإليرادات

(%11)10,82212,189مصاريف تشغيلية

(%79)2,33911,302األرباح قبل الفوائد والضرائب

%48%18)%(هامش 

%2,0721,06595هبوط قيمة عقارات استثمارية

(%4)2,6582,780تكاليف تمويل

(%100)0340والزكاةNLSTوKFASمساهمات ل 

(%134)6,942(2,391)الربح(/الخسارة)صافي 

%30%(18))%(هامش 

(%125)6,957(1,715)بمالكي الشركة األمالخسارة الخاصة صافي 

(15)(676)بالحصص غير املسيطرةالخسارة الخاصة صافي 

(%125)15(4)(فلس)ربحية السهم ( / خسارة)
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املؤشرات الرئيسية للميزانية

األصول املدارة

2020األصول املدارة في 
ك.مليون د979

2019األصول املدارة في 
ك.مليون د1,143

Investments

(فلس)القيمة الدفترية للسهم 

ود السبب ويع. انخفضت القيمة الدفترية نتيجة انخفاض صافي األرباح املحتجزة
بسبب 2020في صافي الخسائر إلى الخسائر املتكبدة في الربع األول من الرئيس ي

.19-جائحة كوفيد

194
192

189

199

191

2016 2017 2018 2019 2020

ديسمبر (ألف دينار كويتي)
2020

سبتمبر
2020

يونيو
2020

ديسمبر
2019

األصول 
9,9518,63410,3994,937نقد وأرصدة لدى البنوك

9,4832,1341271,332ودائع ألجل

90,10196,04495,773106,646االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

4104152,0712,735االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

4,9885,2559,4019,099استثمارات مدرجة بالتكلفة املطفأة

75,40156,61652,65955,256عقارات استثمارية

6,6637,5764,7787,430ذمم مدينة واصول أخرى 

505450390405قروض للعمالء

3,4153,5513,5623,594استثمار في شركة زميلة وشركة محاصة

7,819---أصول محتفظ بها للبيع

328396464600حق استخدام األصول 

9289671,0331,084املعدات

202,173182,038180,657200,937إجمالي األصول 

الخصوم وحقوق امللكية

الخصوم

-495-649إلى بنوكمستحق 

10,29911,45312,39915,307ذمم دائنة  وخصوم أخرى 

21,08134,09637,42541,632قروض

44,35025,00025,00025,000السندات املصدرة

76,37970,54975,31981,939إجمالي الخصوم

حقوق امللكية

91,22687,50183,22795,195حقوق امللكية الخاصة بمالكي الشركة األم

34,56823,98822,11123,803الحصص غير املسيطرة

125,794111,489105,338118,998إجمالي حقوق امللكية

202,173182,038180,657200,937إجمالي الخصوم وحقوق امللكية

استثمارات
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إدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية

(ك.ألف د)1األصول أتعاب إدارة (ك.ألف د)رسوم الخدمات املصرفية االستثمارية 

CAGR

4.3%

CAGR

(19.2)%

CAGR

1.1%

تشمل إدارة األصول صناديق األسهم وصناديق الدخل الثابت الخليجية، والعقارات، واالستثمارات الدولية والملكية الخاصة1

6,346 6,237
7,206

8,114
7,519

2016 2017 2018 2019 2020

1,436

1,065

1,724

578 612

2016 2017 2018 2019 2020

7,782 7,302

8,930 8,692
8,131

2016 2017 2018 2019 2020

(ألف دينار كويتي)أتعاب اإلدارة والعموالت 
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إيرادات أتعاب إدارة األصول 

(ك.ألف د)1أتعاب إدارة األصول  (ك.مليون د)األصول املدارة 

)%(األتعاب السنوية لإلدارة 

تشمل إدارة األصول صناديق األسهم وصناديق الدخل الثابت الخليجية، والعقارات، واالستثمارات الدولية والملكية الخاصة1

6,346 6,237

7,206
8,114

7,519

2016 2017 2018 2019 2020

935
1,027

1,093 1,143

979

2016 2017 2018 2019 2020

0.68%
0.61%

0.66%
0.71%

0.77%

2016 2017 2018 2019 2020
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العائد على االستثمارات الرئيسية

(ك.ألف د)عائدات الدخل (ك.مليون د)1األصول االستثمارية

ار في شركة استثم+ استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة + االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر + تشتمل األصول االستثمارية على استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر1.
قروض للعمالء+ عقارات استثمارية + زميلة وشركة محاصة 

)%(عائدات الدخل السنوية

5,576

8,058
6,428

14,706

3,090

2016 2017 2018 2019 2020

137 145 
157 

175 
186 

2016 2017 2018 2019 2020

4.1%

5.6%

4.1%

8.4%

1.7%

2016 2017 2018 2019 2020
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هيكل رأس املال والعوائد

إجمالي األصول/ األخيرة 12الخسارة  لمساهمي الشركة األم في األشهر ال/ صافي الربح)%( = العائد على األصول 

)%(الفائدة إلى إجمالي الدين 

0.37xإلى مجموع حقوق امللكية " للمركز"بلغ صافي الدين

)%(*العائد على األصول 

3.8%

3.5%

3.7%

4.2%

4.0%

2016 2017 2018 2019 2020

2.6% 2.7%

1.3%

3.5%

(0.8)%

2016 2017 2018 2019 2020

ديسمبر (ألف دينار كويتي)
2018ديسمبر 2019ديسمبر 2020

21,08141,63222,565قروض ألجل

--649بنوكإلى مستحق

44,35025,00025,000سندات مصدرة

66,08066,63247,565إجمالي الدين

9,9514,9374,691نقد وأرصدة لدى البنوك

9,4831,3322,565ودائع ألجل

19,4346,2697,256إجمالي النقد متضمن الودائع ألجل

46,64660,36340,309صافي الدين

91,22695,19591,050حقوق امللكية للمساهمين

125,794118,998114,052إجمالي حقوق امللكية

0.37x0.51x0.35xإجمالي حقوق امللكية/ صافي الدين 
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معلومات املساهمين

كبار املساهمين

هيكل الحوكمة الفعال

نسعى إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين

%الحصة النوعكبار املساهمين

%29.69مباشريلالستثمار املالبيالرز شركة كويت 

شركة املركز املالي الكويتي 
%5.68مباشر عمالء/ع.ك.م.ش

%5.13مباشرشركة املبادر

معلومات الشركة

أعضاء مجلس إدارة7إجمالي 

عضو مجلس إدارة مستقل3

أعضاء غير تنفيذيين4

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

ال شيئ-توزيع نقدي  2019توزيعات األرباح لعام 

دينار كويتي سندات مالية غير 44,350,000السندات املصدرة
مضمونة

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 

تقـديمي علـى عبـارات وقـد يحتـوي هـذا العـرض ال. ، ألغـراض معلوماتيـة فقـطومسـتثمريه" املركـز"من إعداد شركة تشرشغيت بارتنرز لصالح املركز املـالي الكـويتي عرض التقديميهذا ال
وال ،قييمهم الخاص للشركةوتم إعداد املعلومات الواردة في هذه الوثيقة ملساعدة املستثمرين املحتملين في األصول إلجراء ت". بيانات تطلعية"ليست حقائق تاريخية، يشار إليها باسم 

، إال إنه وبشـكل عـام وفي حين تم بحث املعلومات الواردة في هذه الوثيقة إلى حد معقول . ندعي أنها شاملة أو تحتوي على جميع املعلومات التي قد يرغب فيها مستثمر محتمل أو فعلي
. قد تختلف النتائج املستقبلية الفعلية عن تلك املقترحة في البيانات التطلعية

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

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

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

. معدالت العائد أو الحدود الزمنية لالستثمار

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

(Ext. 2503) 8000 2224 965+دينا يوسف الرفاعي 
drefai@markaz.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


