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ية   سم  31للسنة املالية املن   2021د

  

  

عاء ل 6 األر   2022 أبر

 

  

ن  لل ية  ة من محضر مؤتمر ا سم 31للسنة املالية املن ثمارات الوطنية.  2021 د   لشركة االس

  

  

ثمارات الوطنية    املشاركون من شركة االس

  

ش ناير  س تنفيذي للمالية.  –السيد/ جر   رئ

  

س   – خانشار السيد/  ثمارات املصرفية.  أول نائب رئ   قطاع االس

  

وات.   –السيد/ املث املكتوم  س تنفيذي قطاع إدارة ال   نائب رئ

  

  

  

  إدارة املؤتمر 

  

ش   السيدة/   إلينا سا

  

س   م موعة املالية   EFG Hermesمن ا
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  إلينا  

، معكممساء ا 
ً
ش  جميعا   إلينا سا

سبالنيابة عن   م املالية  موعة  بكم    ا أرحب  أن  املنعقد  أود  لشركة  ناقشةمل   االجتماع  املالية  ثمارات    البيانات  االس

ية     املالية  الوطنية للسنة سم    31املن اتف اليوم،  2021د ون معنا ع ال ي أن ي سعد شالسيد/    و س    -ناير    جر رئ

للمالية شار خانتنفيذي  ثمارات املصرفية  نائب  -  ، والسيد/  االس س أول قطاع  املكتوم  رئ املث  والسيد/  س  نائب    –،  رئ

وات. إدارة ا  تنفيذي لقطاع بدأ االجتماعل ثمارات الوطنية عن األداء املالية خالل    س مع عرض تقدي من إدارة شركة االس

ة    من عام    12ف
ً
را عد ذلك،  2021ش ال    و اسنف ا ،  .  لطرح األسئلة واإلجابة عل ال اآلن إ السيد/ املث سأترك ا

  أرجو التفضل. 

  املث 

 لك يا إلينا  
ً
  شكرا

  
ً
 بكم   مساًء ا جمعيا

ً
اتف والذي سوف  املنعقداالجتماع  ومرحبا ية     ع ال   31نناقش فيه النتائج املالية للسنة املن

سم   ثمارات الوطنية  2021د ش ناير  معنا اليوم السيد/  و .  لشركة االس س تنفيذي للمالية  -جر سوف يتحدث  الذي  و ،  رئ

م  عن   املاليةأ وانب  املا  ا شار خان  واألداء  السيد/  أول نائب    -، وكذلك معنا  س  ،    رئ املصر ثمار  والذي  لقطاع االس

ثمارات الوطنية.  اتيجية شركة االس س تحدث إليكم عن آخر مستجدات األعمال و   س

الوارد    اإلفصاح  إ  حضراتكم  باه  ان أوجه  أن  العرض  الثانية  الصفحةأود  التطل  قديالت  من  بالبيان  اص  وا  ،

ة السر بيانات    ،واملعلومات  يحتوي ع  التقدي قد  العرض  وأ   شتمل ع  تطلعيهذا  ومخاطر  اضات  جه من عدم و اف

ذه البيانات باستخدام  يال ما يتم تحديد  ن. ر عتقد   مفرداتق طط" أو "من املتوقع" أو " ما" أو "يحتمل" أو "من ا   مثل "ر

البيانات بناءً " وغان ذه  يتم تقديم  ات املماثلة أو من خالل السياق ال ترد فيه.  التعب اضات    ا من  ع املعرفة واالف

الية ذه و  ،ا ري عن تلك الواردة   ل جو ش قد تؤدي عوامل متنوعة إ اختالف النتائج أو األداء أو األحداث املستقبلية 

ثمارات الو  ذا العرض التقدي أو بقبول أي  تطلعيهملزمة بتحديث أي بيانات    غطنية  البيانات. شركة االس . باملشاركة  

ام بالقيود السابقة.   ة من الشرائح املقدمة، فإنك توافق ع االل

ديث إ السيد/ أ واآلن  ش  ترك ا س تنفيذي للمالية  -ناير  جر   . رئ

ش    جر

 لك سيد/ 
ً
  ث  املشكرا

ميع،   ش ناير    معكممساء ا ل س تنفيذي للمالية  -جر شرف التحدث إليكم جميًعا مرة أخرى من خالل مشاركتكم  ،  رئ

اتف ملناقشة  ذا االجتماع ع ال ية   والبيانات املالية أداء الشركة   سم  31السنة املن   . 2021د
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ية   االفصاح عنبالفعل  تم   سم  31  البيانات املالية للسنة املن ي    2021  د و مكنكم    لبورصةع املوقع اإللك ت، و و ال

املة للبيانات املالية من خالل املوقع.  ة ال   تحميل ال

وانب املالية م ا   :اسمحوا  أن أقدم إليكم أ

    12خالل  
ً
را يةش سم  31    املن ح بلغ  2021  د ثمارات الوطنية صا ر لت شركة االس حية   24.4،  و ور مليون دينار 

م بواقع   م  فلس    31الس ح بلغ  للس و كدخل شامل آخر من خالل حقوق    25.6من خالل بيان الدخل، ور مليون دينار 

ن.  م ة   وقد بلغملكية املسا .  مليون دينار  50  مبلغإجما الدخل الشامل للف   و

ة املقارنة لعام   لت الشركة خسارة بلغت  2020خالل الف م    2.7،  و من خالل بيان الدخل وخسارة للس مليون دينار 

ح بلغ    3بواقع  لت ر و من خالل الدخل الشامل اآلخر.    3.75فلس، و   مبلغ إجما الدخل الشامل    وقد بلغمليون دينار 

1.1  . و   مليون دينار 

  31، وكما   2021% ع التوا خالل عام  10.7% و12.5األصول  متوسط  حقوق امللكية والعائد ع  متوسط  العائد ع  بلغ  

سم  اضبلغ معدل    2021د انت،  0.23:1فقط   االق عة  و سبة السر   %. 68.7معتدلة بمعدل  ال

ن زاد إجما املوجودات وحقوق   م و    290.6العائدة إ الشركة األم إ    املسا و ع    مليون   216.8و مليون دينار  دينار 

، باملقارنة بمبلغ   و  221.4التوا و ع التوا للسنة السابقة.  175مليون دينار    مليون دينار 

رة     الرسومش     حةالبيانية الظا ثمارات الوطنية خالل آخر    إ  الشر اع. ستالحظون    خمسةنمو مسار أداء شركة االس أر

ة لعام   اع السنو عة أر ة خالل األر ة الشديدة  عام    2021تحسن األداء بدرجة كب اسات    2020عد الصعو يجة االنت ن

وفيد.   ثمارات الوطنية    تمكنت وقد  املرتبطة ب ب   تحقيقشركة االس ح من خالل  مليون دينار    2.04يان الدخل بمبلغ  صا ر

ع من عام   ع الرا ة مبلغ  إجما  ، فبلغ2021و خالل الر .  6.74الدخل الشامل خالل تلك الف و   مليون دينار 

الية    م خالل السنة ا حية الس     31بلغت ر
ً
امنفلس. وتماشيا مينا، أو    االل ة ملسا اص بتحقيق عوائد ثابتة ومم ا

ا  مجل عات قيم ية     45س اإلدارة بتوز م للسنة املالية املن سم    31فلس للس     2021د
ً
اح املرحلة وجزءا وذلك من خالل األر

يئات التنظيمية األخرى.  معية العمومية وال ذه التوصية تخضع ملوافقة ا ة، و   من االحتياطيات االختيار

ع عام   أجرته ش  2021فتوز
ً
عا ون أع توز ثمارات الوطنية خالل آخر سي   عام.  15ركة االس

السنوات   اح خالل  األر عات  توز وثابت ملدفوعات  قوي  خ  تار ا  ل الوطنية  ثمارات  االس شركة  فإن  طط،  ا من  ترون  وكما 

ن   اوح ما ب اح ت عات أر ثمارات الوطنية توز م  عام    5السابقة، حيث دفعت شركة االس حة فلس م  45إ    2016فلس للس ق

م لعام    . 2021للس
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مس أعوام السابقة من   اح خالل ا عات األر حة لعام  20.5إ    2016%  عام  5.3ارتفعت عائدات توز ، و 2021% املق

  .   أع من متوسط السوق العام وع وجه التحديد القطاع املا

ناول  اسمحوا  أن   سية  اآلن  ن مت  إجما دخل الشركة  العوامل الرئ ، حيث بلغ إجما الدخل  2021خالل عام  ال أس

ة   ية     12لف ر املن سم    31ش  بإجما الدخل البالغ    39.8مبلغ    2021د
ً
و مقارنة و   9مليون دينار  مليون دينار 

ادة بلغت  ة املقارنة، أي ز   %. 342خالل الف

م الرئ إلجما دخ ثمارات الوطنية لعام  إن املسا ثمارات بالقيمة العادلة من خالل    2021ل شركة االس ح من االس و الر

سائر ا أو  اح  بمبلغ  ،  )FVTPL(  األر انت  الرئ للدخل الشامل اآلخر    23و م  املسا . نفس األمر، فإن  و مليون دينار 

ان   ة  ذه الف ثمارات    االرتفاعخالل  ية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   القيمة العادلة لالس و املسعرة ال

)FVOCI(   23حيث بلغت  . و   مليون دينار 

ف   صصات بمبلغ    2021لعام  خالل ا إن إجما املصار و    11.1تتضمن انخفاضات القيمة وا انت قد  مليون دينار  فيما 

و لعام    11.2مبلغ    بلغت ة لعام  و .  2020مليون دينار  ف اإلدار و و أع    9.7مبلغ    2021لغت املصار مليون دينار 

عام  44بمعدل    
ً
العمليات و   2020% مقارنة ادة  تتوافق مع ز ادة  2021جما الدخل خالل عام  و  الز ذه  ض  عو . وتم 

صصات األخرى من مبلغ   و  عام    3.9بنقص  خسائر انخفاض القيمة وا مليون دينار    0.5إ مبلغ    2020مليون دينار 

  . 2021و فقط  عام 

ة    ية     12خالل ف ر املن سم    31ش عاب اإلدار ،  2021د شارات  ل الدخل من أ  بلغ  ة والوساطة واالس
ً
% من 47.5نموا

و خالل عام    6.2 ذا النمو نتج من    9.1إ    2020مليون دينار  الية. و و خالل السنة ا نمليون دينار  ت  فئت س ن   رئ

 إيرادات  
ً
عاب، تحديدا ادة  الوساطةمن األ عة و شركة الوسيط لألعمال املالية، بز اتنا التا كما  ،  %59بلغت    من إحدى شر

سبة  عاب إدارة الصناديق ومحافظ العمالء ب   %. 76ارتفعت أ

 بلغ  للشركة  األصول اململوكة  ل إجما  
ً
اية عام    221.4وذلك من مبلغ    2021% خالل عام  31.2نموا و   مليون دينار 

و     290.6إ مبلغ    2020 سم    31مليون دينار  رجع ذلك بصفة أ،  2021د ساسية إ االرتفاع  قيمة املوجودات  و

الشاملة اآلخر اإليرادات  العادلة من خالل  بالقيمة  املالية  سارة واملوجودات  ا أو  ح  الر من خالل  العادلة  بالقيمة  ،  املالية 

ادة  األصول ذات الرافعة املالية ذا النمو جزئًيا إ الز   . وكذلك يرجع 

دارة  
ُ
سم    31كما   بلغت األصول امل  بمبلغ    مليار  1.09  مبلغ  2021د

ً
و مقارنة و كما     مليار  1.01دينار    31دينار 

سم   ادة بمعدل  2020د ز أي  بجانب  8.3،  فظة  إدارة ا ثابت لعرض مجموعة من حلول وخدمات  س  لدينا  %. حيث 

ة وتو  فظة عمالئنا وحام وحدة الصناديق.  قدرات التنفيذ القو اطر    ف عوائد معدلة أع من ا

ق رقم   ذا العرض التقدي    )2(ورقم    )1(يحتوي امل حتوي  ،  ع بيان الدخل التفصي وحركة الدخل الشامل اآلخر من  و

ق  مع.  )3(امل   ع بيان املركز املا ا
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تقل إ األحداث البارزة خال ثمارات الوطنية  2021ل عام واآلن ن سية  شركة االس   . لبعض القطاعات الرئ

 :
ً
  : قطاع مينا لألوراق املاليةأوال

   ةفرص  استغالل المن  استفاد القطاع بنجاح ثمار ي    العمالءأموال ومحافظ    توجيه، من خالل  االس ل تكتي ش

ي  السنة املالية  م ذلك  تحقيق عائد إيجا ات جذابة. وقد سا ثمار ل   2021نحو قطاعات / شر صناديق االس

اصة  اومحفظة امللكية ا  . بالشركة وكذلك لعمال

 ت و رخصة من قبل بورصة ال
ُ
ديدة امل  .وضع القطاع خطط تفصيلية لالستفادة من جميع األدوات ا

   ع السوق ات املدرجة البارزة مثلتقديم خدمة صا ت    للشر و ورصة ال ائية و ر ابالت والصناعات الك ليج لل ا

ة،  ثمار توشركة آسيا االس و ات األخرى املدرجة  بورصة ال دف إ توسيع خدماتنا إ الشر  . و

 ا وتوصيات   يواصل  اتيجية  إس لتوف رؤى  الداخلية  التحليلية  وأنظمته  الشاملة  بياناته  ز قواعد  عز لقطاع 

لية واإلقليمية  .الوقت املناسب حول جميع جوانب األسواق ا

 :
ً
ثمار املصر ثانيا   قطاع االس

ة:  شار دمات االس  إدارة ا

  ل لشركة رائدة  مجال اللياقة ةتدب التمو  .البدنية وال

  ل أو صول ع تمو ية ل  .مساعدة عميل متخصص  مجال التكنولوجيا ال

  ثمار بنجاح  .إتمام إدراج شركة الصفاة لالس

 حاليا  سياق تنفيذ عدة عمليات و: 

) ية  ) لشركة1إتمام عمليات شراء:  اللوجس دمات  إتمام عملية شراء لواحدة 2(  رائدة  ا ى   من   )  ات الش  ك   ر

ت، (  عمل  قطاعات متعددة و ية التقنية) إتمام عملية شراء  3بال ع منتجات الرعاية ال  . توز

ل  صفقات أيضا  : الديون  تمو

o  : ت.  صفقة بيع جان و انيكية  ال ندسة املدنية واملي ات ال   ألحد شر

o  .ل استحواذ لصفقات جديدة صول ع تمو  ا

o لة ديون البنك ي عادة  ل املشروع و ب تمو ل االستحواذ لصفقة الشراء وترت صول ع تمو  .ا

o   .ي لة دين بن ي  إعادة 

   ما  عام توقع إتمام ن ما قبل االكتتاب العام و سي ن رئ  .2022العمل ع تنفيذ عمليت

ثمارات البديل  ة إدارة االس
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  ،ثمارات خالل السنة دمات    تضمنتأتممنا بنجاح ثالث اس ي  الواليات املتحدة ومشروعان ل ر سكن طال تطو

ا.  ية  أورو  اللوجس

 ثمرنا لقد منا أو( اس ثمار ال ثماري   املال  رأس فرص من العديد ) باالس شمل:   املباشر،  االس  و

o  التكنولوجيا املاليةشركة عاملية رائدة  مجال. 

o  شركة رائدة  مجال التكنولوجيا الغذائية. 

o ونية إقليمية  . رائدة منصة تجارة إلك

o  .ت متخصصة  التوصيل و  شركة قائمة  ال

o  .ا للعميل س فاخرة دولية تقدم خدما  شركة مال

 ة املباشرة.  استكشاف ثمار ة والفرص االس ثمارات الثانو  االس

  ثمار التخارج من اال  األخرى.    عمليات التخارجوتقييم  ةاملتقادم  اتس

 :
ً
  قطاع العقاراتثالثا

 ادة معدالت التحصيل واإل  نواصل ةي ز فظتنا العقار دارة رادات 
ُ
 .  امل

 اتيجية الشركة لة القطاع ووضع السياسات واإلجراءات لتحقيق رضا العمالء واس ي  .نقوم بإعادة 

  نا من تحقيق ةن قية قو سو ه الوطنية من خالل إطالق حملة  املة  مت  .معدالت إشغال 

 العمليات بالقطاع العقاري نظام  ألتمتة التعاقد مع مزود خدمة متخصص . 

 ادة اإليرادات وقيم العقارات ة  محفظتنا لز ن جميع األصول العقار ر وتحس  .بدأنا حملة جديدة لتطو

   سبة    2021%  عام  96حققنا معدالت تحصيل بلغت )، وتم دعم ذلك من خالل  2020%  عام  72.7(مقارنة ب

يجة إلغاء اإلجراءات املتعلقة  ات ن وروناعا معظم الشر وس   .  بجائحة ف

ديث ، وأترك ا التقدي ي من العرض  اص  زء ا النقطة، أختتم ا ذه  شار خان    و س أول قطاع    –للسيد/  نائب رئ

ثمارات املصرفية ي من العرض. ، االس زء الثا   لتقديم ا

  

  شار 

 لك  
ً
ش، وعمتم مساًء جمعيا سيد/ شكرا   جر

ثمارات املصرفية بالشركةائب  ن  أشغل منصب  شار خان   معكم س أول قطاع االس ي أقدم  ،  رئ ي أن أتحدث إليكم، ل سعد و

ص  اتيجية القطاع للمرحلة املقبلةلكم م سية إلس   . بالعناصر الرئ
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سية   عة عناصر رئ نناك أر اتيجي :    االس بناء األصول  1أال و دارة.  
ُ
التقنية  2.  امل ن الوسائل  وأوجه  والتكنولوجية  . تمك

وكمة.  3الكفاءة.   ز ا عز ة املصرفية  قطاع السوق املت .  4.  ثمار ادة االس ل  وسطةبناء الر ذه    عنصر . وسأتحدث عن  من 

ل منفصلالعناصر    .  ش

: بناء األصول 
ً
دارةأوال

ُ
  :  امل

سي  ثالثع    عمل اإلدارة دف  مبادرات رئ س ثماري  ة،  ك األو ع رأس املال االس قة منظمة، مع ال ر املنتجات بطر تطو

ق   ناء فر ة الدولية. نقوم ب ن  نخبة من املإضافة  بقوي   طرحواملنتجات العقار ن لدعم النمو. باإلضافة إ ذلك،  املصرفي ل ؤ

ةنب سمعة   نا.    را ثمر كة ممتازة ملس ثمار مش عة  ونرد فيمالب فرص اس سية    ي أر   بورصة   ع ذلك، و أمثلة رئ

ت، و  و يةال و و)، وشركة  شركة السكب ال نغن  و ) ايطاليا، FedEx(  فيدكس  وشركة الفوزان للتجارة والصناعة (فين س كي

ا  الصفحة التالية. ناقش   وال س

ن الوسائل التقنية وأوجه الكفاءة:  : تمك
ً
  ثانيا

ودنا ع املرونة الرقمية،   ثمار    بمع آخرنركز ج ر  الشركةعمليات  والتحول الرق ل نواصل االس عاونية.   وتطو ئات عمل  ب

 
ً
نت  ع  التداول   مثل  للعمالء  جديدة  رقمية  قنوات  بنجاح  أطلقنا  ذلك،  مع  وتماشيا وابة  اإلن ساب إلدارة    العميل  و وتطبيق الوا

ذا الصدد،   مة   ا،  عالقات العمالء. ومن العناصر امل ً ة األعمال، باستخدام أفضل التقنيات املتاحة. وأخ مبادرات استمرار

من خالل   شغيلية  ال الكفاءات  ع   و نركز  ار  ا مع  عمليات اإلسناد  ن  العمل  شار من  اس لالستفادة  ن  مشارك

م قدر  ما ا م وخ   . ومعرف

وكمة:   ز ا عز  :
ً
  ثالثا

ت  لقد   يث ما  و  و ت،  و ال بورصة  األول   للسوق  الوطنية  ثمارات  االس شركة  ترقية  امنا  تمت  من  ال د  الشفافية بمز

بما   ونوعية  كمية  س  مقاي شمل  ل اطر  ا إدارة  عمل  إطار  بتحديث  قمنا  ذلك،  إ  إضافة  وكمة.  أفضل  يتوافق  وا مع 

 املمارسات العاملية. 

 : : قيادة السوق املتوسط  القطاع املصر
ً
ا   أخ

نا،   ان م ز  عز بناءمن أجل  ع  ر    عمل  وتطو ب   لقدراتنا  العمالء    العمليات نفيذ  حافل  ع  ك  ال بأع جودة، مع 

م. وع الرغم من أن عام   ن ع    2021متوسطي ا ن جدد واتمام    استقطابعت عام التحدي، كنا قادر س عمالء رئ

ناء فرق متخصصة  أسواق رأس املال م    معامالت بارزة مختلفة. نقوم أيًضا ب وعمليات الدمج واالستحواذ ورأس املال  األس

سية. اال  ا كمجاالت نمو رئ ثماري، وال حددنا  س

ذا   أن  أن  زءأود  من    ا العديد  عن  ديث  االتبا أمثلة  ا بمثابة  عد  وال  ة  ،  قدر وا الشركةع  تحديد    ة  ع 

دة  واقتناص  كة  السوق وتنفيذ الفرص الفر ثمارات مش  لعمالئنا.  جيدةوتقديم اس
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ت الة األو  بورصة الكو   : ا

نا    فكرة  تمثلت  ثمار  نظًرا    االس ومتكررة ومستدامة  ة  نقدية قو بتدفقات  اتيجًيا  اس م  أصل م ع  صول  ا ا  ملركز

ن   وتحس ادي  السوق  املستقبليةالر لنا  التوقعات  اير    اتحاد. ش ت  ف و لالستحواذ ع حصة مسيطرة  بورصة ال

نا املباشرة    ،2019 ت لالكتتاب العام وعملية اإلدراج.  عملية  ذ  منو ٪.  14.4بلغت حص و بلغ  االستحواذ، خضعت بورصة ال

لفة  أضعاف سعر السوق اليوم   ثمار إجما عائد مضاعف االستحواذت (بناًء ع قيم    ات مر   9.24 بلغ  . ح اآلن، حقق االس

  السوق). 

ية الة الثانية  شركة السكب الكو   : ا

ثمار    فكرةانت    الةاالس ا ذه  أصل      ع  االستحواذ  ه    سع السوقية  تم  القيمة  من  بكث  أك  ة  ر جو بقيمة 

ثمار   قيقيةمحددً   مساًراالسائدة. قدم االس دفلتحقيق  و   ، ا لتحقيق القيمة ا ٪  يناير  20استحوذنا ع حصة    ذا ال

لغ إجما العائد    حقوق امللكيةق القيمة. ح اآلن، استعدنا بالفعل معظم  لتحقيالالزمة  تداب  الواتخذنا    2019  الصفقة، و

  بناًء ع قيم السوق. ضعف  1.38املضاعف ع أساس قيم السوق 

و   سكو فينكو: مثال آخر جدير باملالحظة    صفقة ت

دف   ثماران ال ذا االس نا من خالل  من  ثمر ع عقارات مستأجرة من قبل   االستحواذو تقديم عوائد نقدية جذابة ملس

ن   عاظمت القيمة. زودنا معدل  حققت الصفقة    يتمتعون بجدارة ائتمانية جيدة،مستأجر ة ثابتة وكذلك  ع سنو عات ر توز

ع السنوي من   ثمارات   قتصاديةاالع الرغم ظروف التحديات    2021% لعام  10% إ  9التوز ، فإن التخارج من االس
ً
. أيضا

.  1.46% و16.2اية السنة نتج عنه معدل عائد داخ بلغ 
ً
  ضعفا

فيديكس   مشروع  مثل  حيث  )FedEx(و مماثلة،  أخرى  حالة  إيطاليا  ائن   ثمار  قمنا  ال مشروع   باالس رائد   مطور  مع 

ن ية  إيطاليا، قام أحد املطور ه لشركة فيديكس ملدة    مستودعات لوجس ر املشروع وتم توقيع عقد لتأج الرائدين بتطو

ًرا 18 مدار  ع٪ 9 يبلغ  داخ معدل عائد % وصا8عاًما. يتوقع للمشروع أن يحقق عائد نقدي يبلغ   15   . ش

ية   2021خالل عام   ر مركز خدمات لوجس ثمار ثانوي آخر لتطو نغن  ، تخارجنا بنجاح من اس س نتج عن  وقد    ،أملانيا  –كي

ثمار     %. 12.3معدل عائد داخ بلغ  تحقيق االس

ثمار  إ  باإلضافة االس ك،  حاالت  أن   املش النجاحات    أود  ل  عن  بإيجاز  و أتحدث  عة  ققة  املتتا تنفيذ  ا مؤخًرا  

ذه األمثلة ة، أحد  شار اص  الطرح  و  العمليات االس دراج  ا ثمار،  الصفاة  شركة  و ر    تنفيذه  تم  والذي  لالس ،  2021  أكتو

و ذه العملية  دفنا الرئ من  ان  اص  االكتتاب  تنفيذ    توف الدعم للعميل  و   السوق     اإلدراج  متطلبات  وتلبية  ا

ت، صةبور    الرئ و نا  إتمام عملية ال   . اإلدراج عد  ممتاًزا أداءً  قدمت وال اإلدراج، عملية وأطلقنا  الطرح ولقد ن

م  آخر  مثال ات  ال تضمنت بيع  واالستحواذ  الدمج  عملية  و  م ة   التحديات  من  الرغم  ع.  الفيصل  شركة مخ وحلو   قص

نا  توف الدعم إل أننا   ،االجل ة بيع صفقة خالل من رائد إقلي مستحوذ إ بنجاح الشركة  بيع تنفيذ   للعميلن   . قو
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ا تو جلسة طرح األسئلة والرد عل ديث للسيد/ املث والذي س ذه النقطة، أترك ا الوصول إ    .و

 
  املث 

زون لتلقي أسئلتكم والرد عل صصة ع   ا،واآلن نحن جا ا  املساحة ا يل  حالة الرغبة  إرسال أي أسئلة، ير 

توقف لبضع دقائق، إلتاحة الوقت لكم إلرسال األسئلة.   ي. واآلن س و   املوقع االلك

  

  املث 

وو ،  يثملدينا سؤال من السيد/   ح من خسارة  الذي  ما    : السؤال  ادة صا الر م  ز ح    2020مليون     2.7سا   24.4ا ر

ا     ؟ 2021مليون للعام ا

  

ش    جر

ح أو    يرجع ققة ع املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الر ققة وغ ا اح ا ادة  األر ب الرئ إ الز الس

سارة و  اح و كذلك  ا عات األر دمات،  خل مندالإيرادات توز عاب ا   فرضت الفرص ال    استغاللمن    الشركةتمكنت  و   أ

ا   يجةنفس السوق التحسن     ن د  2021عام  الخالل    أداء  ش الذي  اجع  بال ب جائحة    2020عام  بال   همقارنة  وس  س ف

  . ورونا

  

  املث 

ثمرت  ب  )13رقم (وفًقا لإليضاح  محمد،    شكًرا لك. لدينا سؤال آخر من السيد/ ات    ثالث    الشركةالبيانات املالية، اس شر

ثمارات؟ 2021زميلة جديدة خالل عام   ذه االس د من التفاصيل حول طبيعة  ل يمكنك تقديم مز  .  

  

ش    جر

اتمت،  سبق وذكرناكما   قد  الشركة  ثمارات    بأن  ا  منجديدة  اس ومشروعان    ضم املتحدة  الواليات  ي   ر سكن طال تطو

ا ية  أورو دمات اللوجس   . 2021خالل العام   ل

  

  املث 

س لدينا أسئلة  لك  شكرا ،  أخرى  . ل ا ن.   الوقت ا لل أتقدم إليكم جميًعا بالشكر ع  أود أن  وعليه، سنختم مؤتمر ا

ان لديكمشاركتكم الطيبة معنا اليوم.   ا ع    استفسارات أخرى،  م أيإذا  دد  إرسال اص  ير عدم ال ي ا و يد اإللك ال

ن ثمر  ا. سعيًد  ايومً شكًرا لكم جميًعا، متمنًيا لكم   أقرب وقت ممكن.  ابالرد علوسنقوم  عالقات املس
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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 to correct any inaccuracies contained in this document or to provide the recipients with additional
information.

 It is not allowed to reproduce (fully or partially) distribute or transmit 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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YE 2021 Key Financial Highlights

 Strong recovery during 2021.

 Net profit of KWD 24.4 million during 2021 as compared to a net loss of KWD 2.7 million during 2020.

Key Financial Metrics
YE 2020 YE 2021

Income statement
Net profit (loss) - million -KWD 2.7 KWD 24.4
Earnings (loss) per share -3 fils 31 fils
Total comprehensive (loss)/income - million KWD 1.1 KWD 50.0
Financial position
Total assets - million KWD 221.4 KWD 290.6
Total liabilities - million KWD 30.0 KWD 55.0
Shareholders equity - million KWD 175.0 KWD 216.8
Key Ratio
Return on average equity (%) -1.5% 12.5%
Return on average assets (%) -1.0% 10.7%
Leverage ratio (%) 15.7% 23.3%
Quick ratio (%) 40.3% 68.7%
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YE 2021 Financial Performance

 Trajectory of NIC’s quarterly performance since Dec 2020.
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YE 2021 Earnings and Dividend

 Earnings Per Share of 31 fils per share. Board is recommending a cash dividend of 45 fils per share.

 Strong and consistent history of dividend payouts for past years, ranging from 5 fils per share for 2016 to 45 fils per
share proposed for 2021.

 Dividend yield from 5.3% in 2016 to 20.5% in 2021.

 NIC’s dividend yield has exceeded the yield of Boursa Kuwait and of the financial services sector.

*Proposed

Dividend yield is based on end of year bid price
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YE 2021 Income Drivers and Expenses

Income of KWD 39.8 Million and Expenses of KWD 11.1 Million.

 Gain on financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL), dividend income and fee income contributed
58%, 12% and 23% respectively to the total income.

 Total expenses of KWD 11.1 million for 2021 are in line with 2020 total expenses.
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YE 2021 Fee Income Analysis

 47.5% increase in total fee income.

 Growth across main categories:

• Brokerage revenue from Al Waseet Financial Business K.S.C.C.

• Management fees (from funds and portfolios) rose by 75.7%.

Breakdown of fee income YE 2020 YE 2021
KWD'000 KWD'000

Management fees 2,727 4,790 
Brokerage fees 2,479 3,933 
Advisory fees 866 336 
Others 105 55 
Total fee income 6,177 9,114 

44%
40%

14%

2%

53%

43%

4%
1%

Management fees Brokerage fees Advisory fees Others

% Contribution to Total Fee Income

YE 2020 YE 2021



11

 Total assets witnessed a YTD growth of 31.2% during 2021 mainly on account of increased valuation of
FVTPL and financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI).

 Assets Under Management grew by 8.3% during 2021.

YE 2021 Profile of Assets
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MENA Securities
Investment Banking

Advisory Alternatives
Real Estate

 Completed a financing mandate for 
a leading fitness and lifestyle 
business.

 Assisted a health-tech VC client in 
obtaining seed financing.

 Completed Listing of Al Safat 
Investment Company.

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

leading logistics company; (ii) one 
of Kuwait’s largest multi-sector 
businesses; and iii) a tech-
enabled healthcare products 
distributor.

• Sell-side transaction for a civil 
and mechanical engineering 
company based in Kuwait.

• Debt financing transactions:
o Obtain acquisition financing 

for new transactions.
o Obtain project financing.
o Bank debt restructuring.

Working on two flagship pre-IPO 
mandates (expected completion in 
2022).

 Successfully executed three  
mezzanine investments during the 
year including a student housing 
development in the United States 
and two logistics projects in Europe.

 Invested in (or committed to) 
several direct venture capital 
opportunities, including:
• A leading international fin-tech 

firm;
• A pioneer in food-tech;
• A regional e-commerce platform;
• Kuwait based company 

specializing in last mile delivery; 
and

• An international direct to 
consumer premium apparel 
company.

 Exploring new mezzanine 
investments and direct investment 
opportunities.

 Exited a legacy investment and 
evaluating other exits.

 Continue to increase the collection 
rates and revenues of our portfolio.

 Updated policies and procedures for 
real estate operations.

Managed to achieve full occupancy 
rates in Al Watania Resort and other 
company properties through a strong 
marketing campaign.

 In the final stages of signing a contract 
to install an automated real estate 
system.

 Achieved rental collection rates of 96% 
in 2021 (compared to 72.7% in 2020); 
this was supported by the recovery of 
most corporates as pandemic-related 
measures were lifted.

Maintained occupancy rates of 88%
for 2021 (compared to 86.2% in 2020),
despite the pandemic conditions.

 Capitalized on investment 
opportunities, by tactically shifting our 
funds and client portfolios towards 
attractive sectors/companies. This 
contributed to a positive return in 
FY2021 across our investment funds, 
investment portfolios and proprietary 
portfolio.

 Developing and updating a detailed 
plan to utilize any new investment 
instruments authorized by Boursa 
Kuwait in the most efficient manner.

 Providing a market maker service to 
major plays in Boursa Kuwait such as 
Gulf Cable and Electrical Industries, 
Boursa Kuwait and Asiya Investment 
Company. Aiming to expand our 
services further.

We continue to enhance our 
comprehensive databases and in-
house analytical fully fledged systems 
to provide investment insights and 
timely investment recommendations.

Sectors
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OUR STRATEGY FOR THE FUTURE 
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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 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, etc.

Enable 
Technologies 
and Efficiencies

 Digital Resilience: NIC continued to invest and work diligently to embrace digital business technology to fast 
forward productivity, drive efficiency and agility to secure sustainable business growth. In line with our digital 
first commitment, we have successfully launched new client digital channels such as Online Trading, Client 
Portfolios/Funds Portal and WhatsApp 1 821 112 CRM messaging.

 Business Continuity: The accelerated adoption of cutting edge digital technologies granted NIC a competitive 
advantage in future crises management.

 Drive other operating efficiencies in other areas, including outsourcing processes and working with co-
advisors to leverage their capabilities and know-how, while continuously review and optimize operating 
expenses on 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
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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.

Case Study Boursa 
Kuwait

Kuwait
Foundry

VINCO FedEx
Italy

Kitzingen 
Germany

Kitzingen

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).

Acquisition of a property 
tenanted by Tesco 

supermarket in 
Manchester, UK, 

targeting to deliver a 
cash-on-cash yield of 
9%-10% per year. The 
property was sold in 

2021 generating an IRR 
of 16%.

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.

Bridge Investment in an 
IndustriePark Logistics 

Hub in Kitzingen, 
Germany.  The 

investment was exited in 
November 2021 

generating an IRR of 
12.3%.

Initial Investment Date February 2019 January 2019 March 2019 May 2021 July 2021

Stake Acquired 14.4% 21.3% 11.4% 12.7% 43.3%

Acquisition Value KWD 6.5 million
(237 fils / share)

KWD 8.0 million
(251 fils / share)

£ 2.3 million $ 2.3 million $ 5.5 million

Value Realized To Date KWD 1.9 million KWD 5.5 million £ 3.4 million $ 0.1 million $ 5.8 million

Market Value (31-Dec-2021) KWD 58.4 million* KWD 5.6 million** Exited $ 2.3 million* Exited

Return on Investment (x) 9.24x 1.38x 1.46x 1.03x 1.04x

Case Studies: Co-investments
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Case Studies: Advisory Assignments

Advisory Case Study: Placement and Listing
Al Safat Investment (October 2021)

Advisory Case Study: M&A
Al Faysal Bakery (January 2021)

Project description: NIC delivered a successful transaction for all 
stakeholders (the client and the investors) through the private 
placement and listing of Al Safat Investment Company in October 
2021.

Project description: NIC delivered a successful transaction for the 
shareholders of Al Faysal Bakery through selling the business to an 
international acquirer, seeking to increase their regional footprint and 
operations.

Scope of Work: 
• Goals and objectives: initial understanding of client objectives 

and desired results.
• Valuation: initial valuation of the company.  This included a value 

optimization exercise to enhance the overall profile.
• Gap analysis and listing readiness: Listing-readiness to ensure 

that the company meets the criteria for listing on the Main 
Market of Boursa Kuwait.

• Placement process: supported the client in placing the shares in 
order to meet listing requirements.

• Regulatory filings: completed regulatory filings.
• Listing: obtained approvals for listing.

Scope of Work: 
• Goals and objectives: initial understanding of client objectives 

and desired results.
• Valuation: initial valuation of the company.  Developed a detailed 

business plan for the company.
• Sell-side process: supported the client in developing investor 

documents, establishing a data room and taking the opportunity 
to market.

• Negotiations: supported client in negotiations with the short-
listed counter-parties.

• Due diligence oversight: provided support to client throughout 
the due diligence process.

• Closing: executed the transaction to meet objectives.

Results: successful IPO + excellent post-listing performance. Results: 
• Successful sale process: 
• Achieved client requirements: 
• Minimized transaction risks: 
• Created alignment: 

0

50

100

150

IPO
Price

Oct-21 Nov-21 Dec-21

Al Safat Investment Share Price (Fils)



THANK YOU 
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Appendix 1:
YE 2021 Consolidated Income Statement

2021 2020 Change
KWD'000 KWD'000 %

INCOME
Realised gain (loss) on financial assets at FVTPL 3,905 (1,725) 326%
Unrealised gain (loss) on financial assets at FVTPL 19,093 (1,570) 1316%
Change in fair value of investment properties (365) (2,321) 84%
Gain on sale of investment property 140 - N/A
Rental income 1,740 1,721 1%
Dividend income 4,631 3,222 44%
Management, incentive, brokerage and advisory fees 9,114 6,177 48%
Interest income 89 51 75%
Share of results / liquidation of associates and joint venture 977 1,727 -43%
Gain on foreign exchange trading 459 628 -27%
Other income - 1,085 -100%
Total Income 39,783 8,995 342%

EXPENSES
Finance costs 673 516 30%
Administrative expenses 9,694 6,718 44%
Impairment losses and other provisions 493 3,925 -87%
Loss (gain) on foreign currency translation 284 74 284%
Total Expenses 11,144 11,233 -1%

Profit (loss) for the year before taxation 28,639 (2,238) 1380%
Taxation (1,221) - N/A
Directors’ remuneration (150) - N/A
Net Profit (loss) for the year 27,268 (2,238) 1318%

Attributable to:
Equity holders of the Parent Company 24,390 (2,658) 1018%
Non-controlling interests (NCI) 2,878 420 585%
Total 27,268 (2,238) 1318%
BASIC AND DILUTED EPS ATTRIBUTABLE TO EQUITY HOLDERS OF THE PARENT COMPANY 31 fils -3 fils
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Appendix 2:
YE 2021 Consolidated Comprehensive Income

2021 2020

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 (loss) for the year 24,390 2,878 27,268 (2,658) 420 (2,238)
Other comprehensive income (loss) for the period : 
(Includes Change in fair value of FVOCI investments, Share 
of OCI from Associates and Foreign currency translation 
reserve)

25,641 92 25,733 3,746 (171) 3,575 

Total comprehensive income (loss) for the year 50,031 2,970 53,001 1,088 249 1,337 
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Appendix 3:
YE 2021 Consolidated Financial Position

2021 2020 Change
KWD’000 KWD’000 %

ASSETS
Bank balances and cash 39,365 13,569 190%
Financial assets at FVTPL 111,209 89,238 25%
Trading properties 284 284 0%
Financial assets at FVOCI 82,048 58,478 40%
Investment in associates and joint ventures 21,206 21,065 1%
Investment properties 29,671 32,054 -7%
Intangible assets 958 1,148 -17%
Other assets 5,833 5,556 5%
Total Assets 290,574 221,392 31%
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' FUNDS
Bank borrowings 40,483 19,521 107%
Accounts payable and accruals 14,519 10,446 39%
Total Liabilities 55,002 29,967 76%
Non-Controlling interests 18,794 16,443 14%

SHAREHOLDERS' FUNDS:
Issued and fully paid up share capital 79,786 79,786 0%
Share premium 49,593 49,593 0%
Statutory reserve 10,285 7,709 33%
Voluntary reserve 22,693 25,408 -11%
Treasury shares reserve 520 - N/A
Other reserves 440 419 5%
Foreign currency translation reserve 456 494 -8%
Cumulative changes in fair value 27,286 5,512 395%
Retained earnings 25,719 6,061 324%
Total Shareholders Funds 216,778 174,982 24%
Total Liabilities and Shareholders' Funds 290,574 221,392 31%


