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2020ة األولى من عام الستأبرز بيانات األداء لألشهر 

صافي الخسارة المنسوبة لمالكي الشركة األم1.

أبرز بيانات األرباح والخسائر

مليار دينار كويتي1.03هو " املركز"إجمالي األصول املدارة في 

دينار كويتيون ملي1.71
إجمالي اإليرادات

مليون دينار كويتي3.5
أتعاب إدارة وعموالت

مليون دينار كويتي( 10.1)
1صافي الخسارة 

فلس( 21)
ربحية السهم

مليون دينار كويتي1.29
مصادر الدخل األخرى 

مليون دينار كويتي6.50
العائد على االستثمارات الرئيسية

املالية ارتفعت الخسائر املستثناة من اإليرادات في األصول 

٪46بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة بنسبة 

إلى 2019مليون دينار كويتي في النصف األول لعام 5.8من 

2020مليون دينار كويتي في النصف األول لعام 8.5

مليون دينار كويتي3.2: إدارة األصول 
مليون دينار 0.3: الخدمات املصرفية االستثمارية

كويتي

مليون دينار كويتي1.4: صافي الدخل من اإليجارات
مليون دينار كويتي1.2: الفوائد واألرباح

مليون دينار كويتي1.1: أرباح بيع االستثمارات

الخسارة من األصول املالية بالقيمة العادلة من
مليون دينار كويتي( 10.2)خالل الربح والخسارة 
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2020ة األولى من عام الستأبرز بيانات األداء لألشهر 
 
 

 " للمركز"مناف عبدالعزيز الهاجري، الرئيس التنفيذي / السيدصرح ، "املركز"على أداء تعقيبا
 

:قائال

في األشهر الستة األولى من عام . ك.مليون د12.47مقارنة بـ . ك.مليون د( 1.71)بإيرادات بلغت 2020أدائه املالي لألشهر الستة األولى من عام "ملركزا"سجل
التراجع في اإليرادات واألرباح بشكل ويعود .فلس للسهم( 21)بواقع خسارة 2020لألشهر الستة األولى من عام . ك.مليون د( 10.05)الخسائر وبلغ صافي . 2019

وتالش ى زخم نمو أسواق األسهم . في دول العالم19-رئيس ي إلى ما شهده النصف األول من هذا العام من هزة غير مسبوقة بسبب انتشار جائحة كوفيد
، األمر الذي زاد الضغط على أسعار النفط وأسواق 19-، مع ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد2020الخليجية الذي شهدناه العام املاض ي في فبراير 

.  األسهم

على أساس سنوي، كما بلغت أتعاب الخدمات املصرفية االستثمارية % 11.6مليون دينار كويتي، بتراجع نسبته 3.25" املركز"وبلغت أتعاب إدارة األصول لدى 
. ك.مليون د10.20، بلغت الخسائر الناجمة عن إعادة تقييم األصول املالية 19-ونتيجة لتبعات جائحة كوفيد%. 20.6مليون دينار كويتي، بتراجع نسبته 0.26

وبلغت األصول املدارة لدى . 19-مليون دينار كويتي نتيجة لتأثير كوفيد 3.12وتراجعت قيمة العقارات االستثمارية بنحو . 2020في النصف األول من العام 
.  2019مقارنة بالفترة ذاتها من % 7.7مليار دينار كويتي بتراجع نسبته 1.03مع نهاية النصف األول من هذا العام " املركز"

وقد جاء . مليون دينار كويتي1.44على أساس سنوي، حيث ساهم بنحو % 295ورغم ما سبق، كانت اإليرادات مدعومة بزيادة صافي إيرادات التأجير بنسبة 
من " املركز"رج وخالل هذه الفترة، تخا. ذلك من خالل إضافة عقارات جديدة تم إطالقها العام املاض ي في اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية

.  مليون دوالر أمريكي على املستثمرين في املشروع6كما تخارج من عقار في لبنان وقام بتوزيع . مليون دينار كويتي1.07عقار في بولندا بأرباح محققة قدرها 
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"املركز"نبذة عن 

للمساهميناألجلطويلةمستدامةعوائد
مدفوعةاألجلطويلةمستدامةعوائدتحقيق

مستقرةنقديةوتوزيعاتقويةبعمليات

الكويتفيمستداماقتصادبناء
معاملجتخدمةفيالفعالةاملشاركةإلىالسعي

ويتالكفيمستداماقتصادبناءفيواملساهمة

فرق عملنا، ركيزة نجاحنا
 190منأكثر منمكون 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

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

مارمور شركة –" للمركز"فرع البحثيالبكفاءة وتقديم االستشارات من خاللأفريقيا تقارير بحثية مركزة على منطقة الشرق األوسط وشمال وفير ت

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

األردن
لبنان

الهند

أملانيا
الواليات املتحدة

األسهم 

الدخل الثابت

يااالستثمار العقاري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريق

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 

عاملبيت األبحاث األفضل ل

يوروموني

 املؤسسة املالية األكثر ابتك
 
في ارا

الشرق األوسط

إيميا فاينانس

أفضل مدير لألصول في
الكويت

إيميا فاينانس

أفضل صندوق إسالمي

زاوية

ي أفضل بنك استثمار 

يوروموني

فيي أفضل بنك استثمار 
الكويت

غلوبال فاينانس

 البنك االستثماري األكثر اب
 
تكارا

غلوبال فاينانس

2020في عام " املركز"الجوائز التي حصل عليها * 

تفي الكويصندوق أسهم أفضل 
"ميداف“

فاند مانجرمينا 
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أبرز األعمال

صناديق األسهم الخليجية، صندوق الدخل الثابت، أصول أخرى 
مليون دينار كويتي710.6إجمالي األصول املدارة 

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

 مليون دينار كويتي491.6بلغ إجمالي األصول املدارة لألسهم الخليجية

 ميدافسجل صندوق املركز اإلسالمي وصناديق 
 
مع ظروف وممتاز وفرصة عوائد سلبية تماشيا

وممتاز على مؤشراتهما املعياريةميدافوقد تفوق أداء كل من . السوق العامة

يجي من يواصل املركز إتاحة وصول عمالئه إلى سوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخل
(االكتتاب الخاص)خالل صندوق املركز للدخل الثابت 

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

2019٪ منذ يونيو 7.7مليار دينار كويتي، بانخفاض نسبته 1.03إجمالي األصول املدارة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عامليا 
مليون دينار كويتي373.5إجمالي األصول املدارة 

ك.مليون د314.9إجمالي األصول املدارة –العقارات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 ك.مليون د250إدارة جزء من املحفظة العقارية الوطنية بقيمة تصل إلى.

 أداء تشغيلي قوي عبر املحفظة املدرة للدخل على الرغم من ظروف السوق

 عقارا18موزعة على . ك.مليون د76.8صندوق املركز العقاري بإجمالي أصول مدارة تبلغ

جام استمرار ظروف السوق الصعبة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مما أثر على أح
وقيم املعامالت

الصندوق العقاري -املحفظة الوطنية  العقارية 

مليون دينار كويتي58.6إجمالي األصول املدارة -العقارات الدولية 

6كزللمر "جلف التابعة -مشاريع قيد التنفيذ في الواليات املتحدة مدارة من قبل شركة مار"

مشروعان قيد التنفيذ في أوروبا في بولندا وأملانيا

عام من املتوقع أن يقوم املركز بالعديد من عمليات االنسحاب الناجحة في النصف الثاني من
 بالطلب القوي على األصول الصناعية بعد 2020

 
19-كوفيدمدفوعا

لى القطاع تقييم العديد من املشاريع في جميع أنحاء الواليات املتحدة وأوروبا مع التركيز القوي ع
الصناعي

إدارة األصول  االستثمارات العقارية

يعود االختالف بين مجموع األصول املدارة ومجموع األصول املدارة من قبل اإلدارات إلى استثناء بعض األصول اململوكة للمجموعة: مالحظة
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(تتمة)أبرز األعمال 

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

أبحاث تغطي الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخدمات استشارية

يا وخدمات استمر املركز في نشر تقارير بحثية مركزة على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريق
استشارية مخصصة ألكثر من عقد

 نفذ األبحاث من خالل شركة مارمور التابعة
ُ
"للمركز"ت

 ولها مكاتب في الهند والكويت2010عام مارمور تأسست ،

 ية شراكات مع عدة خبراء ومؤسسات بحثية رائدة لتقديم الدراسات االقتصادمارمور عقدت
.وأبحاث السياسات

 ا على بوابة الويب البحثية الخاصة بها وعق60أكثر من مارمور ، نشرت 2019في عام دت تقرير 
شراكة وثيقة مع كيانات في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي27

واعد أسواق املال، القطاعات، السياسات، االقتصاد، البنية التحتية، الق: األبحاثموضوعات 
التنظيمية، تقارير دورية

الخدمات االستشارية

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

 ظل نشاط االكتتاب العام األولي وعمليات االندماج واالستحواذ في دول مجلس التعاون
ا بشكل متوقع بسبب جائحة  19-كوفيدالخليجي منخفض 

 مليون دينار كويتي لشركة 30أعوام بقيمة 5عملية إصدار سندات مدتها حبنجا"املركز"نفذ
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة

 ا كجزء من ائتالف للتقدم بعطاء ملشروع شراكة بين القطاعين"املركز"يعمل العام حالي 
(KAPP)والخاص صادر عن الهيئة الكويتية ملشاريع الشراكة 

وبناء يواصل فريق الخدمات املصرفية االستثمارية العمل عن كثب مع عمالئنا من الشركات
قنوات اتصال قوية إلتمام  الصفقات لألرباع القادمة

االستثماريةاملصرفيةالخدمات األبحاث
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اتجاهات األداء املالي

(ألف دينار كويتي)إجمالي اإليرادات 

على أساس سنوي 2020عام النصف األول من نمو اإليرادات خالل 

 19-كوفيدبشكل أساس ي بسبب جائحة 2020انخفض إجمالي اإليرادات في النصف األول من عام
وتأثيرها على األعمال التجارية وعلى القيمة العادلة لالستثمارات

 4.0مليون دينار كويتي مقارنة بـ 3.5لتصل إلى %12.4انخفضت رسوم وعموالت اإلدارة بنسبة
.2019مليون دينار كويتي في النصف األول من عام 

 صول انخفض الدخل من االستثمارات الرئيسية بشكل أساس ي بسبب الخسارة الناتجة من األ
ومع ذلك، . مليون دينار كويتي( 10.2)املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة البالغة 

مليون دينار كويتي1.4٪ ليصل إلى 295ارتفع صافي الدخل من اإليجارات بنسبة 

 ي إلى انخفض صافي الربح بسبب االنخفاض في اإليرادات الذي ُيعزى بشكل أساس
19-كوفيدتعديل القيمة العادلة لألصول املالية في ظل جائحة 

صاريف تواصل الشركة التركيز على مبادرات ترشيد التكلفة مما أدى إلى انخفاض امل
٪ على 3و 2020على أساس سنوي في الربع الثاني من عام %19التشغيلية بنسبة 

.2020أساس سنوي في النصف األول من عام 

(ألف دينار كويتي)1صافي الربح 

صافي الربح الخاص بمالكي الشركة األم. 1

43%
68%

(ألف دينار كويتي)األرباح صافي 

5,092

1,599

9,418

(9,015)

7,307

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

1,175

(1,370)

3,509

(12,021)

1,971

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
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(تتمة)اتجاهات األداء املالي 

 12آلخر 1العائد على حقوق امللكية
 
شهرا توزيعات األرباح لكل سهم ومعدل توزيع األرباح املدفوع

 في معدل توزيع األرباح املدفوعة لعام 66.7توزيعات أرباح مستقرة مع انخفاض إضافي بنسبة ٪
مقارنة بالعام املاض ي2019

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

 حيث تأثر بسبب خسارة كبيرة12على أساس آخر %(9.5)يبلغ العائد على حقوق امللكية 
 
 شهرا

ن عام ناتجة عن األصول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة في النصف األول م

مليون دينار كويتي( 10.2)والتي بلغت 2020

5.0

6.0

7.0

5.0 5.0

83.3% 75.0% 77.8%

100.0%

33.3%

2015 2016 2017 2018 2019
)%(والدفع ( فلس)توزيعات األرباح  )%(توزيعات األرباح 

4.8%

1.7%

7.3%

(10.4)%
(9.5)%

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
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املؤشرات الرئيسية للربح والخسارة

:مالحظات
ة تشمل أتعاب اإلدارة والعموالت أتعاب إدارة األصول والخدمات املصرفي1.

.االستثمارية

تشمل مصادر الدخل األخرى املعامالت بالعمالت األجنبية واإليرادات 2.
األخرى 

عاملية، يشمل العائد على االستثمار االستثمارات في األسهم الخليجية وال3.
.والدخل الثابت، والعقار، االستثمارات الدولية، وامللكية الخاصة

العائد على االستثمارات الرئيسية

2020تحليل الدخل للنصف األول من عام 

(ألف دينار كويتي)
النموستة أشهرالنمو(ثالثة أشهر)الثانيالربع 

20202019
على أساس سنوي 

)%(
20202019

على أساس سنوي 
)%(

%(12.4)3,5054,000%(28.4)1,4962,089أتعاب إدارة وعموالت

%57230786%28315583إيرادات فوائد

%(29)630883%(46)258475إيرادات توزيعات األرباح
ن الربح من االستثمارات بالقيمة العادلة م( / الخسارة)

خالل األرباح أو الخسائر
3,7572,31462%(10,204)6,670(253)%

%(90)(52)(5)%(5)(20)(19)حصة في نتائج شركة زميلة وشركة محاصة

-1,0660-00ربح من تصفية الشركات التابعة

%(100)0299-00ربح من بيع عقارات استثمارية

%1,438364295%829190336صافي إيرادات تأجير

-1,2903-(111)703الدخل( / للخسارة)مصادر أخرى 

%(114)12,474(1,708)%7,3075,09243إجمالي اإليرادات

%(3)5,4695,622%(19)2,4002,967مصاريف تشغيلية

%(205)6,852(7,177)%4,9072,125131األرباح قبل الفوائد والضرائب

%55%420%42%67)%(هامش 
-(37)3,121-(37)3,121انخفاض قيمة االستثمارات العقارية

%1,4701,22220%(13)631729تكاليف تمويل
دعم ضريبةو ؤسسة الكويت للتقدم العلمي ملمساهمات 

والزكاةالعمالة الوطنية 
057(100)%0228(100)%

%(316)5,438(11,768)%(16)1,1551,376الربح( / الخسارة)صافي 

%44%689%27%16)%(هامش 

%(309)4,817(10,050)%1,9711,17468مالربح الخاص بمالكي الشركة األ ( / الخسارة)صافي 

621(1,718)201.0(816.0)يطرةالربح الخاص بالحصص غير املس( / الخسارة)صافي 

%(310)10(21)%4268(فلس)ربحية السهم ( / خسارة)

3,505

(6,503)

(1,708)

1,290

Management
Fees and

Commission

Other Sources of
Income

Return on
Principal

Investments

Total Revenue مصادر الدخل
األخرى 

العائد على 
االستثمارات ــ

الرئيسية

أتعاب اإلدارة ـإجمالي اإليرادات
والعموالت
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املؤشرات الرئيسية للميزانية

األصول املدارة

2020من للربع الثاني األصول املدارة 
مليار دينار كويتي1.03

2019من للربع الثاني األصول املدارة 
مليار دينار كويتي1.11

االستثمارات

(فلس)القيمة الدفترية للسهم 

 ا للسهم نتيجة النخفاض صافي األرباح املحتجزة بمبلغ 21انخفضت القيمة الدفترية بمقدار مليون 11.660فلس 
ا إلى مدفوعات األرباح والخسائر 2019دينار كويتي مقارنة بالفترة نفسها من الربع الثاني لعام  ويعود ذلك أساس 

.2020املتكبدة في الربع األول من عام 

2019يونيو 2019ديسمبر 2020مارس 2020يونيو (ألف دينار كويتي)

األصول 
10,39913,7484,9377,319نقد وأرصدة لدى البنوك

127861,3321,387ودائع ألجل
95,77394,225106,646108,304االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

2,0712,5862,735422أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

9,4019,1589,0994,951استثمارات مدرجة بالتكلفة املطفأة
52,65956,02755,25663,518عقارات استثمارية

4,7785,4537,4305,100ذمم مدينة وأصول أخرى 
390430405301قروض للعمالء

3,5623,5943,5943,679استثمار في شركة زميلة وشركة محاصة

0078190األصول املحتفظ بها للبيع

464532600739أصول حق االستخدام

1,0331,0841,0841,033املعدات
180,657186,923200,937196,753إجمالي األصول 

الخصوم وحقوق امللكية

الخصوم

996-4951,000مستحق لبنك ومؤسسات مالية أخرى 

12,39915,90015,30712,257ذمم دائنة والخصوم األخرى 
37,42538,21041,63241,246قروض

25,00025,00025,00025,000السندات املصدرة

75,31980,11081,93979,499إجمالي الخصوم

حقوق امللكية

83,22783,20895,19593,454حقوق امللكية الخاصة بمالكي الشركة األم

22,11123,60523,80323,800الحصص غير املسيطرة
105,338106,813118,998117,254إجمالي حقوق امللكية

180,657186,923200,937196,753إجمالي الخصوم وحقوق امللكية

195 
193 

199 

175 174 

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
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إدارة األصول والخدمات املصرفية االستثمارية

(ألف دينار كويتي)أتعاب اإلدارة والعموالت 

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

(28%)

(69%)(25%)

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

2,089 2,002

2,690

2,009

1,496

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

1,909 1,861

2,578

1,806

1,441

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

180

141
112

203

55

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
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إيرادات أتعاب إدارة األصول 

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

النسبة املئوية ألتعاب اإلدارة

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

1,112
1,095

1,143

982

1,026

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

0.69% 0.68%

0.90%
0.74%

0.56%

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

1,909 1,861

2,578

1,806

1,441

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020



16

إيرادات االستثمارات الرئيسية

(ألف دينار كويتي)عائدات الدخل  (مليون دينار كويتي)1متوسط األصول االستثمارية

استثمار في + طفأة استثمارات مدرجة بالتكلفة امل+ االخراالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل + األصول االستثمارية على استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرتشتمل 1.
قروض للعمالء+ عقارات استثمارية + شركة زميلة وشركة محاصة 

)%(عائدات الدخل السنوية 

183 181

187

166
164

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

3,114

(292)

6,527

(11,611)

5,108

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

6.8%

(0.6)%

14.0%

(28.0)%

12.5%

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
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هيكل رأس املال والعوائد

2019يونيو 2019ديسمبر 2020مارس 2020يونيو (ألف دينار كويتي)

996-4951,000مستحق ملؤسسات مالية

37,42538,21041,63241,246قروض ألجل

25,00025,00025,00025,000سندات مصدرة

62,92064,21066,63267,212إجمالي الدين

10,39913,7484,9377,319نقد وأرصدة لدى البنوك

127861,3321,387ودائع ألجل

10,52613,8346,2698,706إجمالي النقد متضمن الودائع ألجل

52,39450,37660,36358,506صافي الدين

83,22783,20895,19593,454حقوق امللكية للمساهمين

105,338106,813118,998117,254إجمالي حقوق امللكية

0.50X0.47X0.51X0.50Xإجمالي حقوق امللكية/ صافي الدين 

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

)%(إجمالي الدين / الفائدة 

0.5على نسبة صافي الدين إلى إجمالي حقوق امللكية عند "املركز"حافظ 

1.1% 1.1% 1.2%

1.3%

1.0%

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020

)%(1العائد على األصول 

2.3%

0.8%

3.5%

(4.7)% (4.4)%

Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
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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 2019توزيعات األرباح لعام 

مليون دينار كويتي سندات مالية غير مضمونة25السندات املصدرة

سهم478,201,747عدد األسهم القائمة

دينار كويتي48,080,174.700رأس املال املصرح به

دينار كويتي48,080,174.700رأس املال املصدر

يت وديلو ( القطامي، العيبان وشركاه)جرانت ثورنتون املدققون املاليون 
(الوزان وشركاه)

https://www.markaz.comاملوقع اإللكتروني

لجان مجلس اإلدارة

.Iاللجنة التنفيذية
.IIلجنة الترشيحات واملكافآت

.IIIلجنة التدقيق
.IVلجنة إدارة املخاطر

https://www.markaz.com/
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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 آخـر

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 مســؤولياها 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.comشؤون املستثمرين–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


