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الكويت،  في  مقرنا  استثمارية،  شركة  نحن 
األصول  إدارة  مجالي  في  نشاطنا  نمارس 

والخدمات المالية والتمويلية.

وهي  الكويت،  بورصة  في  مدرجة  أسهمنا 
إحدى األسواق الناشئة في الشرق األوسط من 

حيث القيمة الرأسمالية.

نقدم خدماتنا من خالل فريق مكون من أكثر 
الشرق  في  بمكاتبنا  يعملون  موظف،   1٩٠ من 
األوسط والواليات المتحدة األمريكية والهند.

هويتنا
فــــي سطـــــــــــــــــــــور...
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ضرار يوسف الغانم
رئيس مجلس اإلدارة

فيصل عبدالعزيز الجالل 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أيمن عبداللطيف الشايع
عضو مجلس اإلدارة 

فهد يعقوب الجوعان
عضو مجلس اإلدارة

عادل محمد الغنام
عضو مجلس اإلدارة

عمران حبيب حيات
عضو مجلس اإلدارة

فهد سليمان الداللي
عضو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة
الـمـــــــــركــــــــــــــــــــــــــــــز
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ضرار يوسف الغانم
رئيس مجلس اإلدارة  

الغانم،  يوسف  ضرار  للسيد  المهنية  المسيرة  تمتد 
رئيس مجلس إدارة “المركز” منذ عام 1٩82، ألكثر من 
4٠ عاما في قطاع الخدمات المالية والتأمين والمقاوالت 

والتجارة العامة في الكويت وخارجها. 
وهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت 
منذ عام 2٠٠1، ويرأس حاليا اللجنة المالية واالستثمار.  
كما كان الرئيس المؤسس التحاد شركات االستثمار 
في الفترة ما بين 2٠٠4 - 2٠٠٩ وعضوا فعاال في منظمات 

النفع العام محليا ودوليا.

علي حسن خليل
الرئيس التنفيذي

في  التنفيذي  الرئيس  منصب  خليل  السيد  يشغل 
خبرة  ويملك  “المركز”.  الكويتي  المالي  المركز  شركة 
األمريكية  المتحدة  والواليات  الكويت  في  عاماً   33 تفوق 
رئيس  منصب  وشغل  “المركز”.  شركات  مجموعة  في 
من  وأشرف   ،2٠1٠ العام  منذ  “المركز”  في  العمليات 
والخدمات  األصول  إدارة  في  الشركة  أنشطة  على  خالله 
المصرفية االستثمارية، بما تشمله من خدمات في مجال 
والصنايق  المحافظ  وإدارة  الجماعية  االستثمار  أنظمة 
العقارية وصناديق الملكية الخاصة، إلى جانب الخدمات 
االستشارية وتمويل الشركات وأسواق المال. وقد انضم 
منصب  ليشغل   ،1٩8٩ عام  في  المركز”  “مجموعة  إلى 
ومملوكة  تابعة  شركة  وهي  مار-جالف،  شركة  رئيس 
أنجلوس،  لوس  ومقرها  “المركز”  قبل  من  بالكامل 
في  العقارية  “المركز”  استثمارات  وتدير  كاليفورنيا، 
توسيع  تم  إشرافه،  وتحت  األمريكية.  المتحدة  الواليات 
نطاق خدمات االستثمار العقاري ليشمل منطقة الشرق 
دول  منطقة  على  التركيز  مع  أفريقيا،  وشمال  األوسط 

مجلس التعاون الخليجي، وبعد ذلك في أوروبا.
إنسياد  جامعة  من  أعمال  إدارة  ماجستير  على  حاصل 

فرنسا. في 
البكالوريوس  وشهادة  الماجستير،  شهادة  على  حاصل 
في  إم  آند  إيه  تكساس  الصناعية من جامعة  الهندسة  في 

الواليات المتحدة األمريكية.

بسام ناصر العثمان 
العضو المنتدب

االستثمار العقاري
)منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(

من  عاما  وعشرين  بأربعة  العثمان  السيد  يتمتع 
الخبرة في مجال تطوير العقارات واالستثمارات وإدارة 
أفريقيا.  األوسط وشمال  الشرق  المشاريع في منطقة 
أول  كنائب   2٠٠5 عام  في  “للمركز”  انضمامه  ومنذ 
للرئيس، قام بتوجيه إدارة العقارات في منطقة الشرق 
مجموعة  وإدارة  إطالق  نحو  إفريقيا  وشمال  األوسط 
متنوعة من الصناديق والمحافظ اإلستثمارية تشمل 
األراضي  في  والتداول  للدخل  المدرة  االستثمارات 
والعقارات  السكنية  للمشاريع  الشامل  والتطوير 
السيد  تولى  “للمركز”،  انضمامه  وقبل   التجارية. 
الكويتي  الصندوق  في  تنفيذية  مناصب  عدة  العثمان 
العربية، وكان مسؤوالً عن تقييم  االقتصادية  للتنمية 

المشاريع وتنفيذها في لبنان ومصر.
من  األعمال  إدارة  في  الماجستير  شهادة  على  حاصل 

الجامعة األمريكية في بيروت.
حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية 

من جامعة نورث كارولينا  ايه أن تي الحكومية.

مـــــن نحـــن
فـــريـــــــــق العمـــــــــــــــــل
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أماني إبراهيم العماني
العضو المنتدب

استثمارات األسهم
)منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(

انضمت السيدة العماني إلى “المركز” كمساعد الرئيس 
والخليجية،  المحلية  االستثمارات  إدارة  في  التنفيذي 
في  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  حاليا  وتشغل 
األوسط  الشرق  منطقة  في  األسهم  استثمارات  إدارة 
وشمال أفريقيا. وقد قامت بإدارة العديد من صناديق 
للعوائد  المركز  صندوق  مثل  االستثمارية  “المركز” 
الممتازة “ممتاز”، صندوق المركز لالستثمار والتطوير 
اإلسالمي،  المركز  صندوق  شريك(،  )مدير  “ميداف” 
وصندوق فرصة المالي، وصندوق المركز العربي. وقبل 
مع  سنوات  سبعة  لمدة  عملت  “للمركز”،  انضمامها 
في  الخزينة  قسم  في  األوسط  والشرق  الكويت  بنك 

تداول العملة األجنبية وأدوات النقد.
حاصلة على شهادة بكالوريوس في المحاسبة وتدقيق 

الحسابات من جامعة الكويت.
األسواق  إتحاد  من  اي  سي  اي  زمالة  على  حاصلة 

المالية )باريس(

مندجوالتور راغو
نائب الرئيس التنفيذي 

األبحاث المنشورة
 

انضم السيد راغو إلى “المركز” في سبتمبر 2٠٠٦ كنائب 
أول للرئيس، وتشمل خبرته العمل في مجموعة إدارة 
الثروات، حيث شغل منصب مدير إدارة اإلستثمارات. 
لالستثمار  االستشاري  المركز  شركة  لدى  عمل  كما 
مجال  في  السعودية  العربية  المملكة  في  والتمويل 
ويمتلك  االستشارات.  وتقديم  االستثمارات  بحوث 
التخصص  مع  سنة  وعشرين  خمسة  تفوق  خبرة 
السيد  شغل  كما  والبحوث.  االستثمار  تحليل  في 
الماليين  المحللين  لجمعية  رئيس  أول  منصب  راغو 

المعتمدين في الكويت.
حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد من معهد 
المتحدة  الواليات  في  المعتمدين  الماليين  المحللين 

األمريكية.
حاصل على شهادة المحاسبين اإلداريين المعتمدين 

من معهد محاسبي التكلفة في الهند.
من  المعتمد  المخاطر  مدير  شهادة  على  حاصل 
الواليات  في  المخاطر  لمهنيي  العالمية  الجمعية 

المتحدة األمريكية.
لويوال  جامعة  من  تجارة  بكالوريوس  على  حاصل 

)شيناي، الهند(.

مـــــن نحـــن
فـــريـــــــــق العمـــــــــــــــــل

عبداللطيف وليد النصف
العضو المنتدب

إدارة الثروات وتطوير األعمال
 

انضم السيد النصف إلى “المركز” في العام 2٠٠4، وتمتد 
خبرته إلى أكثر من 1٦ سنوات في مجال إدارة األصول، 
عدة  النصف  وشغل  والتمويلية.  المالية  والخدمات 
والعقار في منطقة  الشركات،  إدارة تمويل  في  مناصب 
قبل  الدولي  والعقار  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
انضمامه إلى إدارة الثروات وتطوير األعمال في عام 2٠13 
ليقود الفريق.  كما شغل النصف عضوية مجلس إدارة 

العديد من الشركات.
من  التمويل  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 

جامعة دينفر في الواليات المتحدة األمريكية.



5

مهى عبدالسالم عماد
نائب الرئيس التنفيذي

شؤون الشركات والصناديق االستثمارية،
إدارة الحفظ

 
إلى “المركز” في أكتوبر 1٩٩7 في قسم  انضمت السيدة عماد 
تدرجت  حيث  الخاصة،  الملكية  صناديق  في  االستثمار 
لتتسلم إدارة القسم سنة 2٠٠٠. وأدارت االستثمار في صناديق 
اإلدارة  اتخذ مجلس  2٠٠٩ حين  لغاية سنة  الخاصة  الملكية 
الفترة،  هذه  وخالل  االستثماري.  البرنامج  هذا  إيقاف  قرار 
 54 في  االستثمارات  من  متنوعة  محفظة  بإنشاء  قامت 
االستراتيجية  حيث  من  متنوعين  خاصة،  ملكية  صندوق 
لالستراتيجية  وفقا  الجغرافي،  والنطاق  االستثمارية 
قسم  بإنشاء  قامت   ،2٠٠5 يناير  وفي  “للمركز”.  االستثمارية 
الشؤون  إلدارة  االستثمارية،  والصناديق  الشركات  شؤون 
والشركات  االستثمارية  للصناديق  والقانونية  الرقابية 
المنشأة والمدارة من قبل “المركز”، وفي هذا السياق، كونت 
الشؤون  حاليا  القسم  ويدير  القانونية.  اإلدارة  عمل  فريق 
الرقابية والقانونية للصناديق االستثمارية والشركات المدارة 
من قبل الشركة. وفي فبراير 2٠14، قام المجلس بتعيين مهى 
التحاقها “بالمركز”، عملت لمدة  أمين سر المجلس. وقبل 
إدارة  في  لبنان   – المتوسط  البحر  بنك  لدى  سنوات  سبع 

االئتمان.
حاصلة على بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال من الجامعة 

اللبنانية األمريكية )بيروت(.

رشا علي عثمان
نائب الرئيس التنفيذي

الخدمات المصرفية االستثمارية 
)أسواق المال والدخل الثابت( 

تتمتع السيدة عثمان بأكثر من 1٦ عاماً من الخبرة في 
المصرفية االستثمارية، والتي قامت  الخدمات  مجال 
إعادة  مثل  استشارية  خدمات  عدة  بتنفيذ  خاللها 
الهيكلة واإلدراج واستشارات التصنيف االئتماني وإعادة 
العمليات  من  العديد  إلى  باإلضافة  الديون،  جدولة 
والصكوك  األسهم  طرح  مثل  المال  بأسواق  الخاصة 
والسندات. وفي عام 2٠٠٩، قادت السيدة رشا وساهمت 
الذي  الثابت  الدخل  “المركز” ألدوات  برنامج  إدارة  في 
دول  في  أمريكي  دوالر  مليون   12٠ من  بأكثر  يستثمر 
الخليج دون احتساب الصكوك والسندات. كما لعبت 
دوراً هاماً في عام 2٠11 في إطالق “صندوق المركز ألدوات 
الدخل الثابت” والذي يستثمر في السندات والصكوك 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
من  االقتصاد  في  الماجستير  شهادة  على  حاصلة 

لندن. جامعة 
من  االقتصاد  في  البكالوريوس  شهادة  على  حاصلة 

الجامعة األمريكية في القاهرة.

حسين علي زين الدين
نائب الرئيس التنفيذي

نظم المعلومات والعمليات،
إدارة المخاطر

في  عاماً   18 تفوق  بخبرة  الدين  زين  السيد  يتمتع 
مجال الخدمات المصرفية االستثمارية، والمشتقات، 
تطوير  إلى  باإلضافة  المخاطر،  وإدارة  والعمليات، 
وانضم   .FINTECH المالية  التقنيات  حلول  وتنفيذ 
كمحلل   2٠٠2 سبتمبر  في  “المركز”  إلى  حسين  السيد 
مالي في قسم تمويل الشركات، حيث ساهم في إنشاء 
للمشتقات  صندوق  أول  وهو  المالي،  فرصة  صندوق 
السيد  تعيين  تم   ،2٠13 عام  وفي  والخليج.  الكويت  في 
والعمليات،  المعلومات  نظم  إدارة  كرئيس  حسين 
الكفاءة  مستويات  رفع  على  بالتركيز  فيه  قام  والذي 
العمليات.  مكننة  عبر  التكاليف  وخفض  التشغيلية 
التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  حالياً  ويشغل 
إدارة   على  خالله  من  يعمل  والذي  المخاطر،  إلدارة 

الشركة. مخاطر 
حاصل على شهادة إدارة أعمال من الجامعة األمريكية 

في بيروت.
جامعة  من  الرياضيات  في  بكالوريوس  على  حاصل 

بيروت العربية.
حاصل على شهادة محاسب مالي معتمد في عام 2٠٠٩.
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دينا يوسف الرفاعي
نائب أول للرئيس
شؤون المستثمرين

 

 .2٠٠5 عام  في  “المركز”  إلى  الرفاعي  السيدة  انضمت 
وتتمتع بخبرة تفوق 15 سنوات في إدارة عالقات العمالء 
وإدارة  العالية،  المالءة  ذوي  واألفراد  المؤسسات  من 

الثروات وشؤون المستثمرين.
مع  العمالء  إدارة  في  البكالوريوس  حاصلة على شهادة 
جامعة  من  اإلدارية  المعلومات  نظم  في  التخصص 

والية كاليفورنيا.

بيتر كيلي
نائب الرئيس التنفيذي

الموارد البشرية
 

كنائب   ،2٠18 عام  في  “المركز”  إلى  كيلي  السيد  انضم 
البشرية.  الموارد  إدارة  ومدير  التنفيذي  للرئيس 
ويتمتع بسنوات خبرة تفوق 3٠ عاًما في الشرق األوسط 
األمريكية  المتحدة  والواليات  المتحدة  ولمملكة 
والمحيط  آسيا  دول  من  العديد  جانب  إلى  وأوروبا، 
الهادي. عمل في مراكز قيادية واستشارية في مجاالت 
واإلنشاءات  والمشتريات  والهندسة  والغاز  النفط 
للعائالت  المملوكة  والشركات  واالتصاالت  والتجزئة 
والخدمات البنكية والمالية، بما في ذلك القطاع النفط 
الكويتي، إضافة إلى شركات كبرى في الكويت والخليج. 
المؤسسات  المستمر على هيكلة  وكان نطاق تركيزه 
المتعلقة  األنظمة  عبر  أعمالها  نتائج  تحقيق  بهدف 

بالموظفين. 
حاصل على زمالة من معهد تشارترد لألفراد والتنمية 
في المملكة المتحدة. حاصل على درجة الماجستير في 

الموارد البشرية من جامعة وستمنستر.

رجا فاروق أبرار
الرئيس المالي باإلنابة

االدارة المالية
 

عام  في  »المركز«  في  المالية  اإلدارة  إلى  أبرار  السيد  انضم 
المالي باإلنابة. ومن  الرئيس  2٠14. ويشغل حالياً منصب 
“المركز”،  في  المالي  للرئيس  كنائب  سابقاً  عمله  خالل 
لتحسين  المالية  للشؤون  وأوراكل  ساب  نظامي  طبق 
الكفاءة عبر االعتماد على األتمتة وإعادة تنظيم األدوار التي 
يشغلها موظفي “المركز”، إلى جانب تحسين اإلجراءات 
يتمتع  كان  “المركز”،  إلى  انضمامه  وقبل  والممارسات. 
المصرفية  الخدمات  مجال  في  واسعة  مهنية  بخبرة 
وخدمات  والتدقيق  والمقاوالت  واإلنشاءات  االستثمارية 
في  الهامة  األدوار  من  العديد  شغله  إلى  إضافة  الضمان، 
برهان  وشركة  المالي  لالستثمار  نور  شركة  مع  الكويت 
إيه  القابضة. وبدأ مشواره المهني في باكستان مع شركة 
كوبرز(،  ووترهاوس  )برايس  وشركاه  فيرجسون  إف 
العالمية  المخاطر  إدارة  في  بارزة  أدوارًا  شغل  حيث 

واستشارات األعمال وخدمات الضمان.
معهد  من  معتمد  قانوني  محاسب  شهادة  على  حاصل 

المحاسبين القانونيين في باكستان.
مؤهل للمستوى 3 من شهادة المحلل المالي المعتمد.

جامعة  من  التجارة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
بنجاب في باكستان.

مـــــن نحـــن
فـــريـــــــق العمـــــــــــــــــــل
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جتربة راسخة وخبرة عميقة
منــــــــــــذ عــــــــــام 1974

ونحـــن ننــــاور خـــالل جميـــــع 
دورات األســواق

خاض “المركز” غمار األزمة المالية األخيرة بتماسك ملفت، وكان ذلك نتيجة التباعه سياسات 
استثمارية متحفظة، وتطبيقه لضوابط الحوكمة، وااللتزام بشفافية اإلفصاح.

المتوفرة  السيولة  خالل  من  مؤهلون  فإننا  بالمتغيرات،  الحافلة  الحالية  البيئة  ظل  وفي 
الواعدة  الفرص  من  واالستفادة  أقوى  بشكل  العمل  ومواصلة  التحديات،  لمواجهة  والخبرة 

التي تخلقها األزمة.
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االحتياطيات السيادية العالية
المنطقة قادرة  تاريخية، أصبحت حكومات  المالية مستويات قياسية  االحتياطيات  بلوغ  مع 
على المحافظة على ديمومة أنماطها اإلنفاقية. لذا فنحن نتوقع أن تواصل حكومات المنطقة 

االستثمار في مشاريع البنى التحتية الضخمة.

تطوير أسواق المال
قامت الجهات الرقابية – البنوك المركزية وهيئات سوق المال في المنطقة – بدور فاعل خالل 

األزمة الحالية، مما عزز النظرة المستقبلية للمنطقة وكرس مصداقيتها.

الخصائص الديموغرافية الواعدة
من  تفرضه  لما  االقتصادي،  للنمو  قوية  دعامة  المنطقة  في  الديموغرافية  الخصائص  تشكل 

حاجة إلى خلق فرص وظيفية جديدة وتوفير مساكن. 

الوتيرة المتسارعة لتنويع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي
أننا  اال  الخليج،  دول  القتصاد  الرئيسي  الشريان  اليزال  والغاز  النفط  قطاع  أن  من  الرغم  على 
نشهد تحوالت ملحوظة وجهود حثيثة نحو زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي 

الناتج المحلي للمنطقة.

8

منطقتنـــــــــــــــــا
وأســـــــواقـنــــــــــــــــــــــــــــــا

موقعنا  من  عملياتنا  ندير  بكوننا  نفخر 
في  وبالتحديد  األوسط  الشرق  منطقة  في 

الكويت... 

على الرغم من أن المنطقة لم تكن بمنأى عن 
على  سلبا  أثرت  التي  العالمية،  المالية  األزمة 
في  االقتصادي  النمو  وأبطأت  المال  أسواق 
االقتصادية  التوقعات  جميع  أن  إال  المنطقة، 
الشرق  لمنطقة  الواعد  المستقبل  إلى  تشير 
أن  القتصادها  المتوقع  فمن  األوسط، 
مدعوماً  النمو،  سرعة  حيث  من  الثاني  يكون 

بالعوامل التالية:
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وتمتد  عليها.  والمحافظة  العمالء  من  قوية  قاعدة  بناء  في  اآلن،  وحتى   1٩74 عام  منذ  نجحنا 
قاعدة عمالئنا لتضم األفراد ذوي المالءة المالية العالية، والحكومات، والمؤسسات الحكومية 

المستقلة، واألذرع االستثمارية للمؤسسات الكبرى في الخليج والعالم.
المالية  الخدمات  وهي  الرئيسية  أنشطتنا  مجاالت  في  عمالئنا  لخدمة  جهودنا  وتتواصل 

والتمويلية وإدارة األصول، واالستثمار المباشر، والعقار.

الخدمات المصرفية االستثمارية
عمليات االندماج واالستحواذ	 
الخدمات االستشارية	 
إصدارات األسهم والسندات وأسواق المال	 
خدمات اإلدراج	 

إدارة األصول
صناديق األسهم	 
صناديق الدخل الثابت	 
صناديق عقارية	 
صناديق الملكية الخاصة	 
إدارة المحافظ االستثمارية والعقارية	 

االستثمار المباشر
النفط والغاز	 
استثمارات الملكية الخاصة	 

العقار
عقارات الشرق األوسط وشمال أفريقيا 	 
العقار الدولي	 

األبحاث
األبحاث االقتصادية وأبحاث السياسات 	 
خدمات استشارية	 

وكيف نلبي احتياجاتهم؟
من هم عمالؤنا؟



10
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لطالما كان إجراء البحوث في صلب فلسفتنا 
االستثمارية ورافدا قويا ألدائنا. 

وقد تبوأت بحوثنا موقعا متميزا في المنطقة 
لما تطرحه من مادة استراتيجية غنية.

دقة  فــي  عمالئنا  ثقة  كسبنا  بــذلــك  ونــحــن 
صناعة  من  لتمكينهم  بحوثنا،  وموضوعية 
قــــرارات اســتــثــمــاريــة مــدروســة واإلحــاطــة 

بالتطورات والمستجدات.
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رؤيتنــــــــــــــــــا 

رسالتنــــــــــــــا

الشريك األمثل لبناء ثرواتك

تقدمي أفضل الفرص االستثمارية واحللول 
املتوائمة مع متطلبات العمالء
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مبادؤنــــــــــــــــــــــا
جوهــــــــــــر متيزنــــــــــــــــا

مصلحة العميل على رأس أولوياتنا 
تتمحور طبيعة نشاطنا حول العمل على تحقيق أهداف عمالئنا. وقد وضعنا نصب أعيننا مواصلة العمل على تقديم المزيد من خدمات القيمة المضافة 
بأعلى معايير الجودة والقيم الراسخة، وتقديم االستشارات المدروسة حول التوزيع الصحيح لألصول، وإحاطتهم بأفضل المنتجات االستثمارية التي 

تلبي احتياجاتهم. 

االبتكار في تحقيق العوائد
يحمل االبتكار في مجال عملنا مفهوما مختلفا. فاالبتكار هنا يعني شق قنوات استثمارية جديدة تحمل خصائص جديدة وفريدة. وقد نجحنا خالل 
السنوات الماضية في فتح بوابات استثمارية جديدة، حيث أننا أول من أطلق صندوقا محليا مشتركا، وصندوق عقاري بتوزيعات منتظمة، وصندوق 

خيارات في الكويت، وغيرها الكثير مما اليسع المقام لذكرها.

حلول خارج الحدود
نوفر لعمالئنا حلوال استثمارية تتخطى الحدود الجغرافية للمنطقة، من خالل أصول مدارة تمتد حول العالم. 

سمعتنا هي رأس مالنا
نؤمن تماما في “المركز” بأن سمعتنا هي أثمن أصولنا. ومن هذا المنطلق، فقد ألزمنا أنفسنا بتطبيق ضوابط داخلية صارمة، وذلك قبل أن تصبح حوكمة 
الشركات ممارسة شائعة ومفروضة من الجهات الرقابية. كما أننا نلتزم باألخالقيات المهنية في التعامل ونكرس أهمية الموضوعية في اإلفصاح. ومع 
استقرار اإلدارة العليا والتنفيذية في الشركة، وهي تعد من األقل تغييرا في القطاع، فإن مساهمينا وعمالءنا مطمئنون إلى استمرار الشركة في هذا النهج 

وبذات الدرجة من االلتزام بقيمنا في المستقبل.

BE
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MENT BANK AWARD 2020
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2021-1974

تاريخنـــــــــــــــــــــــــــا
قصــــــــة جنـــاحنـــــــــــــــا
المركز  شركة  تأسيس  بعدها  تم   ،1٩73 عام  هائلة  نفطية  طفرة  والمنطقة  الكويت  شهدت 
الكويت،  في  التحتية  البنية  النفطية في تطوير  العوائد  “المركز” بهدف توظيف  الكويتي  المالي 
كوريا  في  تجاري  بنك  أول  أسسنا   ،1٩7٦ عام  وفي  العالم.  حول  االستثمارية  الفرص  واقتناص 
في  رئيسية  حصة  على  استحوذنا   ،1٩7٩ عام  وفي  واإلنشاء.  للهندسة  هيونداي  مع  بالشراكة 
بنك لبنان والكويت، كما بدأنا مزاولة نشاطنا العقاري في الواليات المتحدة األمريكية في لوس 
أنجلوس. وفي فترة التسعينيات، بدأنا مرحلة إعادة الهيكلة بعد التعافي من الخسائر التي سببها 
الغزو العراقي عام 1٩٩٠ وقبلها أزمة المناخ في الثمانينيات، وأتممناها في عام 1٩٩7. وكان عام 1٩٩٩ 
شاهدا على دخولنا في مجال إدارة الصناديق االستثمارية، حيث أطلقنا أول صندوق نقد وأول 
صندوق مشترك في الكويت. وقد بنينا منذ عام 1٩٩7 قاعدة ضخمة من األصول المدارة من قبل 
“المركز” بدأناها من الصفر لتبلغ 3.23 مليار دوالر أمريكي وذلك كما في 31 ديسمبر 2٠2٠. كما 
أن نشاطنا يمتد ليشمل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من خالل شبكة من المكاتب. 

ويتواصــــــــــــل
النمـــــــــــــــو   
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خدماتنـــــــــــــــــا
لعمـــــــالء إدارة األصـــــــول

فريــــق إدارة األصـــــــول

نعمل مع عمالئنا على دراسة أهدافهم االستثمارية أوال ومن ثم نقوم بتوزيع مدروس ومنوع لألصول من حيث الفئات والمواقع الجغرافية، ليتولى 
إدارتها بعد ذلك فريق متمرس من مدراء المحافظ والصناديق عبر شبكة مكاتبنا.

مكاتب “المركز” أصول مدارة من قبل “المركز”

االستشارات االستثماريةاالستثمارات الخاصةالمشتقاتالدخل الثابتالعقاراألسهم

بسام ناصر العثمان
العضو المنتدب

االستثمار العقاري 
)منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا(

أماني إبراهيم العماني
العضو المنتدب

استثمارات األسهم 
)منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا(

رشا علي عثمان
نائب الرئيس التنفيذي

الدخل الثابت

ميالد إيليا
نائب الرئيس التنفيذي

االستثمار العقاري 
)منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا(

سعدون السبت
نائب الرئيس

العقار الدولي
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منهجيتنــــا يف خدمة عمالئنا
إدارة األصـــــــــــــــول

منهجنـــــــــــا
والطويل.  القصير  المدى  على  ثرواتهم  إدارة  في  لعمالئنا  االستثمارية  األهداف  بتحقيق  نلتزم 

ونقرن ذلك بتوزيع مدروس لألصول، وإدارتها على أسس مدروسة ومحددة.

تعريف احتياجات
العميل وأهدافه

دراسة الجدوى

مراجعة االستراتيجية 
االستثمارية من قبل 

لجنة االستثمار

تحديد الفرص
االستثمارية المالئمة

اختيار األسهم

تحليل األداء والمخاطر، 
ورفع التقارير
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أسواق النقد/ الدخل الثابتالعقاراألسهم

الكويت، الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
األسواق العالمية

الكويت، منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، الواليات المتحدة األمريكية

مجلس التعاون الخليجي

ممتاز، ميداف، اإلسالمي، العربي، مينا 
اإلسالمي، فرصة المالي، محافظ

صندوق المركز العقاري، محفظة التطوير 
العقاري األمريكي، صندوق المركز للعقار 

الخليجي* 

صندوق المركز للدخل الثابت*، محافظ 
الدخل الثابت

منتجاتنـــــــــــــــا
فـــــــي مجــــــــــــال إدارة األصـــــــــــــول

نمتلك سجال حافال في مجال إدارة الصناديق االستثمارية بمختلف فئات األصول، حيث حصدت صناديقنا على أكثر من اثنتي عشرة جائزة من 
ليبر رويترز، ويتمتع فريقنا بسمعة معروفة كمدراء صناديق من حيث تحقيق أرباح جيدة معدلة بالمخاطر. صندوق الممتاز: حائز على سبع 
جوائز ليبر لألعوام 2٠٠7، 2٠1٠،2٠٠8، 2٠11، 2٠12، إلى جانب حصوله على جائزة صندوق العام لألسهم على مستوى الكويت من مجلة مينا أف أم للعام 
2٠1٠، 2٠1٦، وتصنيفه بمرتبة “A” من قبل وكالة ستاندرد أند بورز للفترة من 2٠٠٩ - 2٠11. صندوق ميداف: حائز على جائزة صندوق العام لألسهم 
 ،2٠11، على مستوى الكويت من مجلة مينا أف أم للعام 2٠1٩. صندوق المركز اإلسالمي: حائز على أربع جوائز من ليبر للصناديق لألعوام 2٠٠8، 2٠1٠

2٠12. صندوق المركز العربي: حائز على جائزة ليبر للصناديق لعام 2٠1٠، وتصنيف “A” من ستاندرد أند بورز للفترة من )2٠٠٩ - 2٠11(.

نؤمن بأن الفترة القادمة تحمل معها فرصا استثمارية فريدة. وبناًء على ذلك، فإننا نعمل على إطالق باقة من المنتجات االستثمارية التي ستوفر 
للمستثمرين الفرصة لالستفادة من التعافي االقتصادي القادم المحالة. 

* طرح خاص
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فريــــق اخلدمـــــات املاليـــــة والتمويليـــــة

خدماتنـــــــــا
لعمالء اخلدمات املالية والتمويلية

بعض عمالئنــــــا

رشا علي عثمان
نائب الرئيس التنفيذي

أسواق المال

االستثمارات المباشرةاستشارات تمويل الشركات أسواق المال

نعمل على توفير الرسملة الالزمة ألعمالك، حيث نقوم بدور وكيل أو متعهد إصدار. ويتضمن ذلك التمويل عن طريق إصدار األسهم أو الدين 
باإلضافة إلى عمليات الدمج واالستحواذ، التخارج من االستثمارات وإعادة الهيكلة المالية. وانطالقا من أهمية التخصص في تعزيز الخبرة والكفاءة، 
المالي.  النفط والغاز، والقطاع  العقار،  العميق، ولدينا تخصصات في مجاالت  الفهم  تتخصص فرق عملنا في عدة قطاعات محددة مما يضمن 

وبشكل عام تبقى مؤسسات الخدمات المالية والتمويلية الرابط الوحيد بين أسواق المال والشركات.

وفي عام 2٠2٠، حصل “المركز” على جائزة “أفضل بنك استثماري في الكويت” من مجلة جلوبال فاينانس.

عبدالرزاق رزوقي
نائب الرئيس

الخدمات االستشارية  
وعمليات االندماج واالستحواذ

حماد خان
نائب الرئيس

الخدمات االستشارية  
وعمليات االندماج واالستحواذ
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لعمالء إدارة الثــــروات
خدماتنا

االستثمارية  بالخدمات  تتمتع  ال  فئة  زالت  ما  ولكنها  النفطية،  الثروة  بفضل  الخليج  منطقة  في  نمو مستمر  في  المالءة  ذوي  العمالء  قطاع  إن 
المتكاملة في المنطقة. فبينما توفر المؤسسات الدولية الحلول المناسبة لهذه الفئة، يبقى مستوى الخدمات على المستوى اإلقليمي متواضعا 

نسبيا. وال يزال القسم األكبر من هؤالء العمالء المتميزين يواجه تحديات فريدة من نوعها مثل تمركز األصول محليا.
  

وتتفهم إدارة الثروات وتطوير األعمال في “المركز” الطبيعة المعقدة لتلك التحديات، وتبذل جهودا لتوفير أفضل الحلول المالئمة، مع إضفاء 
لمسات شخصية لحماية وتنمية ثروات العمالء. ونفتخر بأن نعلن بأنه تم اعتماد معظم مدراء حساباتنا “كمدراء ثروات معتمدين” من قبل 

المؤسسة المعروفة “األكاديمية األمريكية لإلدارة المالية”.

فريــــق إدارة الثــــروات

دينا يوسف الرفاعي
نائب أول للرئيس

شؤون المستثمرين

عبداللطيف وليد النصف
العضو المنتدب

إدارة الثروات وتطوير األعمال
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من حمالت التبرع بالدم إلى دعم الطفولة، نعمل يدا بيد مع أبرز جمعيات النفع العام نحو مستقبل أفضل.

التزامنــــــــــــــــا
نحــــــــــو مجتمعنــــــــــــــــــــا

“نؤمن تماما بأن نجاحنا هو جزء من نجاح وتطور مجتمعنا”

نفخر بكوننا ندعم اجلهات التالية
لرعاية  الكويتية  الجمعية   - لبنان  في  األطفال  سرطان  مركز   - الكويتي  األحمر  الهالل  جمعية   - )لوياك(  الشباب  إلنجازات  لوذان  مركز 
فكرة  برنامج   - للتنس  الكويتي  االتحاد   - الكويت  جامعة   - االنجليزية  الهندية  األكاديمية  المدرسة   -  )KACCH( المستشفى  في  األطفال 

الكثير.  الكويت، وغيرهم  القدم في  أكاديمية )أي سي ميالن( لكرة   - برنامج )كودد(   - الخيرية  األمل  - مبرة  األعمال  لتطوير 



20

التزامنـــــــــــــــــا
نحو مساهمينا وعمالئنا

انطالقا من إيماننــا بأهمية خلق صورة نموذجيـة لشركـات االستثمـار، فقد كنا سباقين إلى تطبيق ضوابط صارمة على صعيد حوكمة الشركات 
وإدارة المخاطـر تفوق تلك المفروضة من الجهات الرقابية.

وقـــد شكـــل توافقنـــا مع تلك الضوابـــط، ومراقبـــة وإدارة المخاطــــر دعامـة رئيسيـــة لنا للتماســـك فــــي غمـــار األزمة الحاليــة والمحافظــة 
على مكانتنــا كمؤسســة استثمارية متينة.

التدقيق الخارجي

لجنة التدقيق

مجلس اإلدارة

المساهمين

منهج التدقيق 
بناء على المخاطر 

المحتملة

اإلفصاح المالي والتأكيد 
على تطبيق الضوابط

رأي المدققين حول النتائج والضوابط 
القانونية، والتأكيد على تطبيق الضوابط 

الداخلية

االطالع على تطبيق عمل إدارة 
المخاطر، ووضع إطار عمل شامل 

للمخاطر.

اإلفصاح عن الضوابط 
الداخلية، وتقديم 

االستشارات للتطوير

التأكيد على 
الضوابط الداخلية

مراقبة المخاطر

المسؤولة عن األداء

االشتراك في تحديد المخاطر 
المحتملة وذلك لوضع خطة 

التدقيق

المسئولة عن المخاطر 
وتحسين الضوابط

اإلفصاح عن النتائج، واألداء، والمخاطر، والضوابط الداخلية

التدقيق الداخلي

اإلدارة

إدارة المخاطر

لجنة إدارة 
المخاطر


