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 شركة االستثمارات الوطنية 

 2022مارس   31للربع األول املنتهي في   النتائج املالية اإلعالن عن

 

 

 2022مايو    18األربعاء، 

  14:00في الساعة    2022مايو    18األربعاء املوافق    املنعقد يوم(  علشركة االستثمارات الوطنية )ش.م.ك. محضر مؤتمر املحللين  

  )بتوقيت الكويت(. 

 

 

 املشاركون من شركة االستثمارات الوطنية 

 رئيس تنفيذي للمالية.  –السيد/ جريش ناير 

 نائب رئيس أول قطاع االستثمارات املصرفية.   –السيد/ بشار خان 

 تنفيذي قطاع إدارة الثروات. نائب رئيس   –السيد/ املثنى املكتوم 

 

 

 إدارة املؤتمر 

   أحمد الشاذليالسيد/ 

 EFG Hermesمن املجموعة املالية هيرميس  
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 أحمد 

، معكم 
ً
 أحمد الشاذلي مساء الخير جميعا

االستثمارات   لشركة  املالية  البيانات  ملناقشة  املنعقد  االجتماع  في  بكم  أرحب  أن  أود  هيرميس  املالية  املجموعة  عن  بالنيابة 

رئيس تنفيذي    -، ويسعدني أن يكون معنا عبر الهاتف اليوم السيد/ جريش ناير  31/03/2022للربع األول املنتهي في  الوطنية  

املكتوم  ن  -للمالية، والسيد/ بشار خان   تنفيذي  نائب    –ائب رئيس أول قطاع االستثمارات املصرفية، والسيد/ املثنى  رئيس 

حول األداء املالي خالل الربع  لقطاع إدارة الثروات. سنبدأ االجتماع مع عرض تقديمي من إدارة شركة االستثمارات الوطنية  

عام   األسئلة واإلجاب2022األول من  لطرح  املجال  ذلك سنفسح  وبعد  أرجو ،  املثنى،  السيد/  إلى  اآلن  املجال  عليها. سأترك  ة 

 التفضل. 

 

 املثنى 

  . أحمدشكًرا، 

 

  
ً
 بكم في االجتماع  مساًء الخير جمعيا

ً
للربع األول املنتهي في نناقش فيه النتائج املالية    عبر الهاتف والذي سوف  املنعقدومرحبا

سوف يتحدث  الذي  و رئيس تنفيذي للمالية،    - معنا اليوم السيد/ جريش ناير  و .  لشركة االستثمارات الوطنية  03/2022/ 31

املالي املالية واألداء  لقطاع االستثمار املصرفي، والذي    رئيس أول نائب    -، وكذلك معنا السيد/ بشار خان  عن أهم الجوانب 

 سيتحدث إليكم عن آخر مستجدات األعمال وإستراتيجية شركة االستثمارات الوطنية. 

في   الوارد  اإلفصاح  إلى  حضراتكم  انتباه  أوجه  أن  العرض  الثانية  الصفحةأود  التطلعي  التقديمي  من  بالبيان  والخاص   ،

السرية بيانات    ،واملعلومات  يحتوي على  التقديمي قد  العرض  جه من عدم و افتراضات ومخاطر وأ   تشتمل على  تطلعيههذا 

  مثل "ربما" أو "يحتمل" أو "من املخطط" أو "من املتوقع" أو "يعتقد  مفرداتربما يتم تحديد هذه البيانات باستخدام و قين. يال

على املعرفة واالفتراضات    " وغيرها من التعبيرات املماثلة أو من خالل السياق التي ترد فيه. يتم تقديم هذه البيانات بناءً ان

اث املستقبلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في هذه قد تؤدي عوامل متنوعة إلى اختالف النتائج أو األداء أو األحدو  ،الحالية

. باملشاركة في هذا العرض التقديمي أو بقبول أي  تطلعيهملزمة بتحديث أي بيانات    غيرالبيانات. شركة االستثمارات الوطنية  

 نسخة من الشرائح املقدمة، فإنك توافق على االلتزام بالقيود السابقة. 

 . رئيس تنفيذي للمالية  -جريش ناير  ترك الحديث إلى السيد/ أ واآلن 

 جريش 

 لك سيد/ 
ً
 ثنى  املشكرا

رئيس تنفيذي للمالية، يشرفني التحدث إليكم جميًعا من خالل مشاركتكم في هذا    -جريش ناير    معكممساء الخير للجميع،  

 . 2022مارس  31املنتهي في  ملخص عن األداء املالي للشركة للربع االول االجتماع عبر الهاتف ملناقشة 
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  2022مارس    31الوطنية للربع األول املنتهي في    كما هو الحال في األرباع السابقة، تم تحميل البيانات املالية لشركة االستثمارات

  من خالل الكاملة من البيانات املالية   النسخةبورصة الكويت ويمكنكم الوصول إلى  منصةعلى موقعنا اإللكتروني وكذلك على 

 تلك املواقع. 

 . 2022ن عام للحفاظ على الوقت، دعونا ننتقل إلى املؤشرات املالية الرئيسية ألدائنا خالل الربع األول م

 

 د.كمليون    15.4  صههافي ربح بمبل شههركة االسههتثمارات الوطنية    سههجلت،  2022مارس   31فيما يتعلق باألشهههر الثالثة املنيهية في  

 حقوق املساهمين. خالل  من  د.كمليون   19.1  ودخل شامل آخر يبل   ،بيان الدخل من خاللفلس   19.3بمبل   لكل سهم    وربح

 د.ك. مليون  34.5 الفترة بمبل إجمالي الدخل الشامل لهذه  كما بل 

 

مليون د.ك من خالل بيان الدخل وربح للسهههههههههههم بواقع   3.8، سههههههههههجلت الشههههههههههركة ربح بمبل   2021وخالل الربع األول املقارن لعام  

 .يون د.كمل 6.9مليون د.ك. كما بل  إجمالي الدخل الشامل  3.1فلس، فيمل سجل الدخل الشامل اآلخر مبل   4.7

 

% على التوالي خالل الربع األول لعام  5.5% و6.6والعائد على متوسههههههط األصههههههول نسههههههبة  حقوق امللكية  متوسههههههط  على    العائدبل   

  %. 50.5النسبة السريعة  وبلغت ،فقط 1:0.21، 2022مارس  31 الرافعة املالية في.  وبلغت نسبة 2022

 

على التوالي،    د.كمليون   251.3و  د.كمليون    328.6زاد إجمههالي املوجودات وحقوق املسههههههههههههههاهمين العههائههدة إلى الشهههههههههههههركههة األم إلى  

  . 2021في نهاية الربع األول لعام  د.كمليون  181.9و د.كمليون  228.6مبل  مقارنة ب

 

 . خمسهة أرباع سهنوية  آخر شهركة االسهتثمارات الوطنية خالل  أداء نمو مسهارفي الشهريحة إلى  الظاهرة    الرسهومات البيانيةتشهير  

  2022للربع األول من عهام    د.كمليون   34.5مليون دينههار يويتي وإجمههالي الهدخهل الشههههههههههههههامهل البههال    15.4صههههههههههههههافي الربح البههال     إن

  املسههههجلةوتلك    2021م  في الربع األول لعا  املسههههجللشههههركة االسههههتثمارات الوطنية أعلى بكثير من الربح وإجمالي الدخل الشههههامل  

 . 2021خالل األرباع الالحقة من عام 

 

إجمالي    حيث بل  . 2022إلى محريات الدخل ألداء شههههههههههركة االسههههههههههتثمارات الوطنية خالل الربع األول لعام    اسههههههههههمحوا لي أن ننتقل

خالل    د.كمليون   7.1  البهال مقهارنهة بهإجمهالي الهدخهل    د.كمليون   19.9  مبل   2022مهارس    31املنيهيهة في   للثالثهة أشههههههههههههههرالهدخهل 

 محققالفترة املقارنة، 
ً
  %. 180 بذلك زيادة بنسبة ا

 

هو الربح من االسههههههههههههتثمارات    2022الربع األول من عام بشههههههههههههركة االسههههههههههههتثمارات الوطنية    في إجمالي دخلإن املسههههههههههههاهم الرئي هههههههههههه ي  

املسهاهم الرئي ه ي للدخل الشهامل اآلخر خالل    وباملثل يان . د.كمليون    16  بمبل   ،األرباح أو الخسهائربالقيمة العادلة من خالل 

ر  في القيمة العادلة لالسههتثمارات املسههعرة الكويتية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشههامل اآلخ   االرتفاع ناتج منهذه الفترة  

  د.ك. مليون  17 مبل 

 

 االنخفاض في القيمة واملخصههههههصههههههات    2022الربع األول لعام    بل  إجمالي مصههههههروفات
ً
د.ك، وهذا املبل   مليون    2.2مبل   متضههههههمنا

  2.1  مبل لحهالي  ااإلداريهة للربع    املصهههههههههههههاريف  وبلغهت.   مليون د.ك 2.2حيهث يهان بمبل     2021مع املقهارنهة بهالربع األول للعهام    ممهاثهل

 مقههارنههة بههالربع األول لعههام  د.كمليون  
ً

وتم تعويض هههذه  .   د.كمليون   1.8 ت املصهههههههههههههروفههاتبلغهه  حيههث  2021والتي تعههد أعلى قليال
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 إلى    2021في عام   د.كمليون    0.2  الزيادة بنقص في خسائر انخفاض القيمة واملخصصات األخرى من مبل 
ً
  خالل  ال ش يء تقريبا

 . 2022الربع األول من عام 

 

% من  69  واالسهههتشهههارات ارتفاعا بنسهههبةوالوسهههاطة  أتعاب اإلدارة   دخل  ، سهههجل2022مارس    31األشههههر الثالثة املنيهية في  خالل

تحقق   ، حيههث2022مليون دينههار يويتي خالل الربع األول من عههام    2.49إلى   2021خالل الربع األول من عههام    د.كمليون    1.48

التي    "شهههههركة الوسهههههيط ليعمال املالية"  ادات الوسهههههاطة من إحدى شهههههرياتنا التابعةإير أال وهما فئتين رئيسهههههيتين   من  نمو الدخل

 
ً
  ( التي حققتالصناديق واملحافظمن ) أتعاب اإلدارةو %، 96بنسبة  حققت نموا

ً
 %. 39 بنسبة نموا

 

،فلسههه  19.3  ،2022في الربع األول من عام   بلغت الربحية للسههههم
ً
ربحية السهههم  يوضهههح الرسهههم البياني الوارد في هذه الشهههريحة  و   ا

 خالل هذه األرباع.  سعر سهم الشركةفي  والحركةخالل األرباع القليلة املاضية 

 

 بمعدل  للشههههههههركةاململوكة   سههههههههجل إجمالي األصههههههههول 
ً
  حيث ارتفع من مبل ،  2022عام  المن  األولى  ثالثة أشهههههههههر  ال% خالل 13  نموا

االرتفهاع في قيمهة   ويرجع ذلهك بهاألسههههههههههههههاس إلى، 2022مهارس  31في   د.كمليون  329 إلى مبل   2021ة عهام في نههايه  د.كمليون  291

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسهههههههههارة واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشهههههههههامل  

 . 2022من عام األولى أشهر  خالل الثالثةاآلخر 

 

دارة  
ا
  31  كما في  د.كمليار    1.09  بمبل مقارنة   2022مارس   31د.ك كما في  مليار    مبل   1.31مبل     بصههفة األمانةبلغت األصههول امل

نسهههههههههههعى جاهدين وباسهههههههههههتمرار لتقديم مجموعة من حلول وخدمات إدارة  و %.  20  نسهههههههههههبيها  محققة بذلك زيادة،  2021ديسهههههههههههمبر

 املحافظ بقدرات تنفيذية مختصة. 

 

بينمها   ،لتقهديمي على بيهان الهدخهل التفصهههههههههههههيلي وحركهة الهدخهل الشههههههههههههههامهل اآلخر( من ههذا العرض ا2( و)1رقم )لحقهان  يحتوي امل

  . املجمععلى بيان املركز املالي  (3)يحتوي امللحق 

 

دًما لتسهههليط الضهههوء على  نماآلن  
ا
الوطنية خالل  بعض القطاعات الرئيسهههية داخل شهههركة االسهههتثمارات  لاألحداث البارزة  ضههه ي ق

 . 2022عام 

 

 :
ً
 لالستثمارات املسعرةقطاع مينا أوال

بشكل تكتيكي نحو   العمالءأموال ومحافظ    توجيهفرص االستثمارية، من خالل  استغالل الاستفاد القطاع بنجاح من   ❖

صناديق االستثمار  ل  2022الربع األول من العام  قطاعات / شريات جذابة. وقد ساهم ذلك في تحقيق عائد إيجابي في  

 بالشركة. ومحفظة امللكية الخاصة واملحافظ االستثمارية 

 ممهها مكننهها   ❖
ً
أربههاح جههذابههة لحههاملي  وتوزيعههاتعوائههد  من تقههديم  حققههت الصهههههههههههههنههاديق املههدارة من قبههل الشهههههههههههههركههة أداًء متميزا

 3.6)~  وصهههههههندوق املدى ،٪(  4.5)~    وصهههههههندوق زاجل  (،٪ 6.2)~ وصهههههههندوق الدار     (،٪ 5.5الوطنية )~ صهههههههندوق  وحدات  

 .)٪  

في شهههههههههههتى    شههههههههههههريات  4أكثر من   اتفاقات مع  عن طريق توقيع  التي تقدمها الشههههههههههههركةتوسههههههههههههيع نطاق خدمة صههههههههههههناع السههههههههههههوق   ❖

 القطاعات بالسوق. 
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: قطاع  
ً
 ةاملصرفيات االستثمار ثانيا

 االستشارية: إدارة الخدمات 

لالكتتاب    شركة أوالد علي الغانمبما في ذلك طرح    ،ملا قبل االكتتاب العام األولي  تفويضين رئيسيينانجاز   العمل على ❖

 (. 2022ها في ئ)واملتوقع انها

 :حاليا في سياق تنفيذ عدة عمليات وهي ❖

موزع منتجات رعاية ( إتمام عملية شراء  2)  رائدة في الخدمات اللوجستية،   ( لشركة1إتمام عمليات شراء: ) ▪

 صحية يدعم التكنولوجيا. 

( شهههههههركة مسهههههههتحضههههههرات  2)  ،ألحد شهههههههريات الهندسهههههههة املدنية وامليكانيكية في الكويت( 1) : صهههههههفقات البيع الجان ية ▪

 تجميل ذات منصة توزيع قوية في الكويت. 

 : املشاريع )قيد البحث(  قترحاتم منمجموعة قوية  ❖

 . زيادة رأس املال لشركة مدرجة في البورصة ▪

 شريات مدرجة في البورصة. استثمارية لدمج  استشارات ▪

  لشركة أغذية ومشروبات.  صفقة بيع جانبي لعملية اندما  واستحواذ ▪

 

 إدارة االستثمارات البديلة

شهركة عاملية رائدة في مجال    مدار بواسهطةمرتفع العائد  ن  و ن وشهبه الديو دياسهتثماري لل  صهندوق  االسهتثمار في ❖

 االستثمار الخاص. 

ال  املههخههاصهههههههههههههههة / رأس  للملكيههة ال اسهههههههههههههتثمههارا هههاعلى مههدار السهههههههههههههنوات األخيرة، قههامههت اإلدارة بتههأسهههههههههههههيس محفظههة   ❖

 ستثماري والتي تشمل في الوقت الحالي: اال 

o  مصر العربية.  جمهوريةالية مقرها املتكنولوجيا سريعة النمو في مجال الشركة 

o شركة عاملية رائدة في مجال التكنولوجيا املالية. 

o  في مجال التكنولوجيا الغذائية ةرائدشركة . 

o منصة إقليمية للتجارة اإللكترونية .  

o  .شركة قائمة في الكويت متخصصة في التوصيل 

o مباشرة الى املسيهلك شركة مالبس فاخرة دولية . 

 . استثمارات امليزانين في قطاع العقارات الدولية والفرص االستثمارية املباشرة استكشاف ❖

 للتخارجات املحتملة. تقييم االستثمارات القائمة  ❖
 

: قطاع العقارات:
ً
 ثالثا

 االستثمارية.  في محفظتنا واإليراداتمعدالت التحصيل  تحسنت ❖

،  عن طريق حملهة تسهههههههههههههويقيهة قويهة   املحهافظمن تحقيق معهدالت إشهههههههههههههغهال عهاليهة في الشهههههههههههههركهة وكهذلهك من إدارة    اتمكنه ❖

من عههام   في الربع األول   %83مقههارنههة بمعههدل  )  2022% في الربع األول من عههام  84إشهههههههههههههغههال بل     لحههافظنهها على معههدو 

2021 .) 

 في مراحله األخيرة.  تنفيذ نظام العقارات اآللي ❖
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% تم  93نسهبة  بواقع  )مقارنة بمعدالت    2022% في الربع األول من عام 95يجارات بنسهبة  لل ل  معدالت تحصهي ناحقق ❖

رفع التدابير    بعدعاش يافة الشهريات  تان  حيث تحققت هذه املعدالت بسه ب(؛  2021تحقيقها في الربع األول من عام 

 ذات الصلة بجائحة يورونا. 

 

نههائههب رئيس أول قطههاع االسهههههههههههههتثمههارات    –وأترك الحههديههث للسهههههههههههههيههد/ بشههههههههههههههار خههان   التقههديمي،عرضههههههههههههه ي الوبهههذا أختتم حههديني من  

 املصرفية، لتقديم الجزء الثاني من العرض. 

 

 بشار

.  . جريششكرا لك يا 
ً
 مساء الخير جميعا

في شركة االستثمارات الوطنية.  إنه ملن دواعي    -   رئيس أول قطاع االستثمارات املصرفيةمعكم بشار خان أحدثكم بصفتي نائب  

 ملحة وجيزة عن العناصر األساسية الخاصة باستراتيجيتنا في املرحلة املقبلة.  لكي أقدم لكم ،سروري التحدث إليكم 

 

دارة.  بناء األصول  1أال وهي:    االستراتيجيتنهناك أربعة عناصر رئيسية  
ا
.  نولوجية والكفاءاتوالتك. تمكين الوسائل التقنية  2.  امل

من هذه العناصر    عنصر. بناء الريادة االستثمارية املصرفية في قطاع السوق املتوسطة. وسأتحدث عن يل  4. تعزيز الحوكمة.  3

 . بشكل منفصل

 

: بناء األصول 
ً
دارةأوال

ُ
 :  امل

اإلدارة  بطريقة منظمة،  ة، نسيهدف  مبادرات رئيسي  ثالثعلى    تعمل  املنتجات  املال    من خالل تطوير  األولي على رأس  التركيز 

ب ناء فريق   تعيينقوي    اكتتاباالستثماري واملنتجات العقارية الدولية. نقوم  امل  من خالل  ؤهلين لدعم  املصرفيين  نخبة من 

أمثلة رئيسية   وفيما يلي أربعةرينا.  لجلب فرص استثمار مشتركة ممتازة ملستثم  راسخةالنمو. باإلضافة إلى ذلك، نبني سمعة  

و  ذلك،  و   بورصةهي  على  الكويتيةالكويت،  السكب  وشركةشركة  ايطاليا،  FedEx)  فيدكس  ،  س (  والتي  يابيتال  وف  وبانتيرا 

 نناقشها في الصفحة التالية. 

:
ً
 والكفاءات التكنولوجياتمكين  ثانيا

بيئههات عمههل  وتطوير  الشهههههههههههههركههةعمليههات  والتحول الرقمي لنواصههههههههههههههل االسهههههههههههههتثمههار   بمعنى آخرنركز جهودنهها على املرونههة الرقميههة، 

 تعههاونيههة.  
ً
وتطبيق   العميههل  وبوابههة  اإلنترنههت  عبر التههداول   مثههل  للعمالء  جههديههدة  رقميههة قنوات  بنجههاح أطلقنهها  ذلههك،  مع  وتمههاشهههههههههههههيهها

من خالل عمليات االسهههههههههههتعانة بمصهههههههههههادر  وأخيًرا، نركز على تسهههههههههههخير الكفاءات التشهههههههههههغيلية  .  الواتسهههههههههههاب إلدارة عالقات العمالء

 . خارجية والعمل مع املستشارين املشاركين لالستفادة من قدرا هم ومعرفيهم

 

ا:
ً
 الحوكمة تعزيز  ثالث

 .املمارسات العامليةنواصل ترقية إطار عمل إدارة املخاطر لدينا ليشمل مقاييس كمية ونوعية تتماش ى مع أفضل 
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 املصرفي  االستثمار الريادة في السوق املتوسط في  أخيرا:

على العمالء    جودة مع التركيزمن أجل تعزيز مكانتنا نواصههههههههل بناء قدراتنا وتطوير سههههههههجلنا الحافل من خالل تنفيذ املهام بأعلى  

وفي الوقت الراهن يؤدي الفريق دوًرا مهًما في تنفيذ املشهههاريع الرائدة في الكويت.  ونقوم أيضههها بتأسهههيس فريق   متوسهههطي ال.جم. 

  لتعزيز إمكانياتنا.  االستثماري املال  ورأسواالستحواذ  االندما متخصص في أسواق رأس املال ليسهم وفي عمليات 

 

تحديد    في  ة الشركةعلى قدر واضحة  والتي تعد بمثابة أمثلة  لحاالت  هذا القسم بالحديث عن عدد من دراسات    اختتمأود أن  

 لعمالئنا.  جيدةوتقديم استثمارات مشتركة  السوق وتنفيذ الفرص الفريدة في واقتناص 

 الكويت:  بورصةهي   دراسيةحالة أول  

يان االسههتثمار عبارة عن حيازة أصههل اسههتراتي ي هام يحقق تدفقات نقدية قوية ومتكررة ومسههتدامة نظًرا ملركزها الريادي  

 تحالف  شههههههكلنافي السههههههوق وإمكانيا ها.  
ً
، حيث  2019لالسههههههتحواذ على حصههههههة مسههههههيطرة في بورصههههههة الكويت في فبراير من عام   ا

ة االسههههههتحواذ، أجرت بورصههههههة الكويت عملية اكتتاب عام أولي وعملية  %. ومنذ أن تمت عملي14.4بلغت حصههههههتنا املباشههههههرة  

 12.29إدرا . بل  سههعر السههوق اليوم أضههعاف تكلفة االسههتحواذ، وحتى هذا اليوم، حقق االسههتثمار إجمالي عائد تضههاعف 

 .مرة )بناء على قيم السوق(

 

 :  الكويتية السكب شركة   حالةدراسة الثانية هي  ال

بكثير من القيمة  مسّعر بشكل خاطئ بقيمة جوهرية أكبر يانت فرضية االستثمار في هذه الحالة هي االستحواذ على أصل 

. قدم االستثمار مساًرا محدًدا لتحقيق القيمة الحقيقية، ولتحقيق هذا الهدف استحوذنا على حصة  السوقية السائدة

بير الالزمة لتحقيق القيمة. استعدنا بالفعل معظم حقوق امللكية في  واتخذنا التدا  2019% من أشهم الشركة في يناير 20

 مرة بناًء على القيم السوقية.  1.28الصفقة وتضاعف إجمالي العائد 

 

 :  في إيطاليامشروع فيديكس  وهي دراسية  ثالث حالة

مع مطور رائد في مشروع  امليزانين    باستثمار  قمنا  الكائن في إيطاليا حالة أخرى مماثلة، حيث  (FedExويمثل مشروع فيديكس )

  FedExتم تطوير املشروع من قبل أحد املطورين العامليين الرائدين وتم تأجيره مسبًقا لشركة  مستودعات لوجستية في إيطاليا،  

 . شهًرا 18ى مدار ٪ عل9٪ وصافي عائد داخلي يبل   8عاًما. من املتوقع أن يحقق املشروع عائًدا نقدًيا بنسبة  15ملدة 

 

ابعة هي بانتيرا كابيتال  :  الحالة الر

إدارة   في  الرائدة  الشريات  إحدى  وهي  يابيتال،  بانتيرا  تديره  الذي  الصندوق  في  الوطنية  االستثمارات  شركة  استثمرت 

ا رمزًيا(، كما أن شركة بانتيرا يابيتال  Blockchainشين )تصول واملختصة في تقنية البلوكاأل 
ً
 Token) أول من قدم صندوق

Fund)    مجموعة ياملة  البلوكشين  ق  و صند. يوفر  شاريع البلوكتشينة باإلضافة إلى أول صندوق حصري مل في مراحله املبكر

املبكرة    حلا، الرموز املميزة للمر Liquid tokens(  1)بما في ذلك الرموز السائلة    البلوكتشين من الفرص االستثمارية في مجال  
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Early stage tokens (2) ،   (3)  البلوكتشينلشريات ذات الصلة بهل املبكرة  حلاحقوق امللكية في املرEquity in early stage 

blockchain related companies  . 

 

 وبالوصول إلى هذه النقطة، أترك الحديث للسيد/ املثني والذي سيتولى جلسة طرح األسئلة والرد عليها.

 

 املثنى

املسهههاحة املخصهههصهههة في  إذا كنتم ترغبون في إرسهههال أي سهههؤال لنا، يربى كتابته في  ،  نحن اآلن على أتم االسهههتعداد لتلقي األسهههئلة

 )استراحة(سنتوقف اآلن لبضع دقائق إلتاحة الفرصة لكم إلرسال أسئلتكم.   ،املوقع

 

 املثنى 

قد ارتفعت    2022من قائمة الدخل نجد أن تكاليف التمويل للربع األول من عام  :  السههؤال هوعماد، و لدينا سههؤال من السههيد/  

 . ما س ب الزيادة؟2022ألف دينار يويتي خالل الربع األول الحالي  257إلى  2021األول ألف دينار يويتي خالل الربع  118من 

 

 جريش 

  والذي  2021تعود الزيادة في تكاليف التمويل بشهكل رئي ه ي إلى صهافي الزيادة في القروض املصهرفية خالل الجزء األخير من عام 

 .يمكن مالحظته من بيان املركز املالي املوحد

 

 املثنى 

البيانات املالية، هناك إفصهههههههاح بشهههههههأن بيع حصهههههههة األغلبية في  ب  (14رقم )ناصهههههههر: وفًقا لليضهههههههاح    لدينا سهههههههؤال آخر من السهههههههيد/

 شركة زميلة بعد نهاية ربع السنة. هل يمكنك إخبارنا بتفاصيل هذا البيع؟

 

 جريش 

يتم   وفسهههو   ،اسهههتثمارات عقارية مصهههنفة كشهههركة زميلةأغلبية حصهههة املجموعة في شهههركة بيع  عن باإلفصهههاح  بالفعل    قمنالقد 

 . 2022من العام  تضمين األثر املالي لعملية البيع في البيانات املالية للربع الثاني

 

 املثنى 

أتقدم إليكم جميًعا بالشكر على مشاركتكم  أود أن  وعليه، سنختم مؤتمر املحللين.  في الوقت الحالي،  أخرى ليس لدينا أسئلة  

البريد اإللكتروني الخاص بعالقات  يربي عدم التردد في إرسالها عبر    استفسارات أخرى،  م أيإذا يان لديكالطيبة معنا اليوم.  

 ا. سعيًد  ايومً شكًرا لكم جميًعا، متمنًيا لكم   في أقرب وقت ممكن.   هابالرد عليوسنقوم   املستثمرين
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Disclaimer

❖ This presentation has been prepared and issued by National Investments Company (“NIC”), a Public Kuwaiti Shareholding 
Company based on internally developed data and analysis.

❖ The information provided in this presentation and the subsequent discussions does not represent an offer to buy or sell 
securities.

❖ This presentation does not contain all the information that is considered as material information for the investor and it is 
provided as information only.

❖ This presentation does not disclose all the risks and other related issues to an investment in any securities. NIC may not be
held liable for any decision made in reliance of this presentation.

❖ The information contained in this document may be subject to amendments, supplements, revision without prior 
notice. However, neither the shareholders of the Company nor NIC, undertake any obligation to update, expand, revise or 
amend any information or correct any inaccuracies contained in this document or provide the recipients with additional 
information.

❖ It is not allowed to reproduce (fully or partially), distribute or transmit the information in this presentation to other parties 
without NIC’s prior written consent.

❖ Past performance presented is not indicative of future results and any forward-looking statements in this document are results 
of the exercise of subjective assessment and assumptions. There is no guarantee that such statements would be materialized 
or even occur and NIC has no liability whatsoever as a result of such forward-looking statements therefore, recipients should 
not rely on such forward-looking statements.
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Q1 2022 Key Financial Highlights

❖ Strong performance during Q1 2022.

❖ Net profit of KWD 15.4 million during Q1 2022 as compared to KWD 3.8 million during Q1 2021.

Q1 2021 Q1 2022

 Income Statement

 Net profit (million) KWD 3.8 KWD 15.4

 Earnings per share 4.7 fils 19.3 fils

 Total comprehensive income (million) KWD 6.9 KWD 34.5

 Financial Position

 Total assets (million) KWD 228.6 KWD 328.6

 Total liabilities (million) KWD 29.4 KWD 56.7

 Shareholders' equity (million) KWD 181.9 KWD 251.3

 Financial Ratio

 Return on average equity (%) 2.1% 6.6%

 Return on average assets (%) 2.1% 5.5%

 Leverage ratio (%) 14.7% 20.9%

 Quick ratio (%) 26.4% 50.5%

Key Financial Metrics
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Q1 2022 Financial Performance

❖ Trajectory of NIC’s quarterly performance since Q1 2021.
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Q1 2022 Income Drivers and Expenses

Income of KWD 19.9 Million and Expenses of KWD 2.2 Million.

❖ Gain on financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL), dividend income and fee income contributed
81%, 4% and 13% respectively to the total income.

❖ Total expenses of KWD 2.2 million for Q1 2022 are in line with Q1 2021 total expenses.
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Q1 2022 Fee Income Analysis

❖ 69% increase in total fee income.

❖ Growth across main categories:

• Brokerage revenue from Al Waseet Financial Business K.S.C.C. grew by 96%.

• Management fees (from funds and portfolios) grew by 39%.

49%
46%

5%

40%

53%

7%

Management fees Brokerage fees Advisory fees & Other income

% Contribution to Total Fee Income

Q1 2021 Q1 2022

Breakdown of Fee Income Q1 2021 Q1 2022

KWD'000 KWD'000

Management Fees 724 1,004 
Brokerage Fees 675 1,321 
Advisory Fees & Other Income 77 167 
Total Fee Income 1,476 2,492 
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Q1 2022 Earnings Per Share

❖ Earnings Per Share of 19.3 fils.

Share price is bid price as of end of each quarter.
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❖ Total assets witnessed a YTD growth of 13% during Q1 2022 mainly on account of an increase in valuation
of FVTPL and financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI).

❖ Assets Under Management grew by 20% during Q1 2022.

Q1 2022 Profile of Assets
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MENA Securities
Investment Banking

Advisory Alternative Investments
Real Estate

❖Working on two flagship pre-IPO 
mandates including Al Alghanim IPO 
(expected completion in 2022).

❖ Currently in the process of executing 
several mandates:
• Buy-side transactions for: (i) a 

leading logistics company; and (ii) 
a tech-enabled healthcare 
products distributor.

• Sell-side transaction for: (i) a civil 
and mechanical engineering 
company based in Kuwait; and 
(ii) a cosmetic company with a 
strong distribution platform in 
Kuwait.

❖ Strong pipeline of proposals:
• Capital increase of a listed 

company;
• Investment advisory for a merger 

of listed companies; and
• Sell-side M&A transaction of a 

food and beverage company. 

❖ Invested in a high-yielding debt and 
debt-like investment fund managed 
by a leading global private 
investment firm.

❖ Over recent years, Investment 
Banking has been building its PE/VC 
portfolio which now includes:
• A fast-growing Egypt based fin-

tech firm;
• A leading international fin-tech 

firm;
• A pioneer in food-tech;
• A regional e-commerce platform;
• Kuwait based last-mile delivery 

company; and
• An international direct-to-

consumer premium apparel 
company.

❖ Exploring new mezzanine 
investments for international real 
estate and direct investment 
opportunities.

❖ Evaluating existing investments for 
potential exits.

❖ Improved the collection rates and 
revenue of our portfolio.

❖Managed to achieve high occupancy 
rates in the company and managed 
portfolios as a result of a strong 
marketing campaign.

❖ In the final stages of implementing an 
automated real estate system.

❖ Achieved rental collection rates of 95% 
in Q1 2022 (compared to 93% in Q1 
2021); this was supported by the 
recovery of most corporates as 
pandemic-related measures were 
eased.

❖Maintained occupancy rates of 84% in 
Q1 2022 (compared to 83% in Q1 
2021).

❖ Capitalized on investment 
opportunities, by tactically shifting our 
funds and client portfolios towards 
attractive sectors/companies. This 
contributed to a positive return in Q1 
2022 across our investment funds, 
investments portfolio and proprietary 
portfolio. 

❖ Outstanding performance in our Funds 
enabled us to deliver attractive 
dividends to unit holders of Al Wataniya 
(~5.5%), Al Darij (~6.2%), Zajil (~4.5%) 
and Al Mada (~3.6%). 

❖ Expanding our market maker service by 
signing 4 more companies in different 
sectors of the market.

Sectors
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OUR STRATEGY FOR THE FUTURE 



14

Key Element

Build AUM ❖ Drive product development: The objective is to add AUM going forward.  Key product areas include Venture 
Capital (VC) and International Real Estate products.

❖ Build a strong placement team: Add highly capable private bankers to support Asset Management and 
Investment Banking (IB) activities.  

❖ Offer unique co-investment opportunities to our clients by leveraging our own balance sheet and sourcing 
networks, ex: Boursa Kuwait, Kuwait Foundry, Tiger Global, Pantera, etc.

Enable 
Technologies 
and Efficiencies

❖ Digital resilience: NIC continued to invest and work diligently to embrace digital business technology to fast 
forward productivity, and drive efficiency and agility to secure sustainable business growth. In line with our 
digital first commitment, we continue to develop new digital channels for clients such as Online Trading, 
Client Portfolios/Funds Portal, and WhatsApp 1 821 112 CRM messaging which was recently launched.

❖ Drive other operating efficiencies in other areas, including outsourcing processes and working with co-

advisors to leverage their capabilities and know-how, while continuously reviewing and optimizing operating 
expenses on a year-to-year basis.

Enhance
Governance

❖ Strengthened governance and transparency post upgrade to Premier Market.

❖ Risk management framework: Updated our risk management framework incorporating quantitative and 
qualitative measures in line with global best practices.

Mid-market IB 
Leadership

❖ Build capabilities: We continue to build strong capabilities, expertise and track-record by engaging in a large 
number of small mandates in order to create repeat business with our client base.

❖ Grow IB team and develop functional leaders for ECM, DCM and VC.

Key Elements of our Growth Strategy

We continue to work towards our growth strategy focusing on a number of key initiatives.
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*Actual carrying value differs from market values based on accounting treatment.
** There is considerable upside based on monetization of existing leasehold assets.
*** NIC’s share of total acquisition value or committed capital.

Case Study Boursa Kuwait Kuwait Foundry FedEx Italy Pantera Capital

PANTERA

Investment Thesis Acquisition of a strategically 
important asset with 

sustainable long-term cash 
flows based on market 
leadership position and 

improving long-term growth 
prospects.

Acquisition of a mispriced 
asset with intrinsic / 

liquidation value 
considerably greater than 

the prevailing market value 
(with a clear path to 

realization).

Mezzanine investment in a 
built-to-suit warehouse 

development project in Italy, 
leased to FedEx.  The 

investment targets an annual 
cash yield of 8% over an 18 

month term.

Investment in a blockchain 
fund that provides full 

spectrum of exposure to 
blockchain space including (i) 
liquid tokens (ii) early-stage 

tokens and (iii) equity in 
early-stage blockchain 

related companies.

Initial Investment Date Q1 2019 Q1 2019 Q2 2021 Q1 2022

Stake Acquired 14.4% 21.3% 12.7% NA

Acquisition Value / 
Commitment***

KWD 6.5 million
(237 fils / share)

KWD 8.0 million
(251 fils / share)

$ 2.3 million $ 0.5 million

Value Realized To Date KWD 1.9 million KWD 5.5 million $ 0.1 million -

Market Value (31-Mar-2022) KWD 78.4 million* KWD 4.8 million** $ 2.3 million*

Return on Investment (x) 12.29x 1.28x 1.05x 1.0x

Case Studies: Co-investments
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Appendix 1:
Q1 2022 Consolidated Income Statement

Q1 2022 Q1 2021 Change
KWD'000 KWD'000 %

INCOME
Realized gain on financial assets at FVTPL 505 348 45%
Unrealized gain on financial assets at FVTPL 15,538 5,690 173%
Change in fair value of investment properties - (1,883) 100%
Rental income 380 424 -10%
Dividend income 762 1,052 -28%
Management, incentive, brokerage and advisory fees 2,492 1,476 69%
Interest income 68 5 1260%
Share of results of associates and joint venture 133 (109) 222%
Gain on foreign exchange trading 41 90 -54%
Gain on sale of investment properties - 7 -100%
Total Income 19,919 7,100 181%

EXPENSES
Administrative expenses 2,105 1,811 16%
Finance costs 257 118 118%
(Reversal)/charge for impairment losses and other provisions (4) 216 -102%
(Gain)/loss on foreign currency translation (140) 67 -309%
Total Expenses 2,218 2,212 0%
Profit for the period before taxation 17,701 4,888 262%
Taxation (729) (267) -173%
Profit for the period 16,972 4,621 267%
Attributable to:
Equity holders of the Parent Company 15,409 3,787 307%
Non-controlling interests (NCI) 1,563 834 87%
Total 16,972 4,621 267%

BASIC AND DILUTED EPS ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT COMPANY 19.3 fils 4.7 fils
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Appendix 2:
Q1 2022 Consolidated Comprehensive Income

Attributable to 

Parent Co.
NCI

Total 

Consolidated

Attributable 

to Parent Co.
NCI

Total 

Consolidated

KWD’000 KWD’000 KWD’000 KWD’000 KWD’000 KWD’000

Profit for the period 15,409 1,563 16,972 3,787 834 4,621 

Other comprehensive income for the period 19,130 155 19,285 3,156 49 3,205 

Total comprehensive income for the period 34,539 1,718 36,257 6,943 883 7,826 

Q1 2022 Q1 2021

Other comprehensive income for the period includes the change in fair value of FVOCI investments, the share of OCI from associates, and foreign currency translation reserve.
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Appendix 3:
Q1 2022 Consolidated Financial Position

31-Mar-22 31-Dec-21 Change
KWD’000 KWD’000 %

ASSETS
Cash and balances with banks and financial institutions 30,793 39,365 -22%
Financial assets at FVTPL 134,442 111,209 21%
Trading properties 284 284 0%
Financial assets at FVOCI 103,927 82,048 27%
Investment in associates and joint ventures 21,430 21,206 1%
Investment properties 29,671 29,671 0%
Intangible assets 943 958 -2%
Other assets 7,138 5,833 22%
Total Assets 328,628 290,574 13%
LIABILITIES
Bank borrowings 40,483 40,483 0%
Accounts payable and accruals 16,260 14,519 12%
Total Liabilities 56,743 55,002 76%
EQUITY
Issued and fully paid up share capital 79,786 79,786 0%
Share premium 49,593 49,593 0%
Statutory reserve 10,285 10,285 0%
Voluntary reserve 22,693 22,693 0%
Treasury shares reserve 520 520 0%
Other reserves 460 440 5%
Foreign currency translation reserve 480 456 5%
Cumulative changes in fair value 45,447 27,286 67%
Retained earnings 42,073 25,719 64%
Equity attributable to equity holders of Parent Company 251,337 216,778 16%
Non-Controlling interests 20,548 18,794 9%
Total Equity 271,885 235,572 15%
Total Liabilities and Equity 328,628 290,574 13%


