


a unique experience

Founded in 2008, Q8 Capital was established during an attractive entry point in the global 
marketplace.  We have generated leading investment returns for our partners by focusing on 
strategic opportunities.  This success continues to be built by identifying and capitalizing on 
investments that demonstrate compelling growth prospects with supportive fundamental drivers 
and the ability to produce sustainable superior performance for all stakeholders.



corporate advisory
Corporate Advisory 

A corporate advisory team that offers a wide 
range of advisory services. Our focus is to provide 
solutions that are aligned with your business 
objectives. We search regionally and globally for 
the best opportunities.

Equity capital markets
Q8 Capital combine market insight and business 
intelligence with corporate finance awareness 
to develop capital raising solutions. We provide 
guidance to private companies seeking to 
monetize their businesses to the public.

We offer our clients a variety of services:
 › Capital raising solutions including IPOs, 

private placements, secondary offerings and 
rights issues

 › Guidance on capital structure, regulatory 
requirements, valuation and investor demand

 › We manage all counterpartiesThe Q8 Capital 
M&A team of transaction professionals 
provide both buy and sell side expertise. We 
support divestment and restructuring efforts. 

Our services include: 
 › Deal structuring and portfolio strategy 
 › Due diligence and industry analysis 
 › Integration with divestiture planning and 

support 

Corporate finance advisory 
Our financial advice and insight will support your 
success by applying the best deals and creating 
value through restructuring. Our experienced 
professionals provide objective insight at every 
step of the transaction cycle, including analyzing 
strategic options, assessing value, arranging the 
deal, managing the process and securing the best 
terms for a successful closing.

Services include:
 › Financial modeling
 › Corporate planning and strategy
 › Debt and capital advisory
 › Valuations

Family office services
To complement our corporate services, we 
also advise on exclusive wealth and business 
planning needs of families. We seek to manage 
and preserve wealth across generations by 
establishing governance structures needed for 
continuity and growth. The recommendations 
we provide are unbiased, conflict-free, and 
based on our client’s particular needs. We work 
alongside professional lawyers, accountants and 
specialists who also provide unbiased advice and 
support.

Q8 Capital and our specialized partners provide:
 › Family governance and succession planning
 › Tax and corporate services
 › Wealth and financial planning

A corporate advisory team that offers a wide range of advisory services.
Our focus is to provide solutions that are aligned with your business objectives.
We search regionally and globally for the best opportunities.

Philosophy & Approach

Q8 Capital – A Global Reach 
We focus on identifying value keeping in mind our client requirements. Our approach is characterized by 
patience and a long-term perspective evaluating performance over various time horizons. 



investment management
Investment Management 

As one of Kuwait’s prominent asset managers, we 
provide results. Our commitment and capabilities 
to meet your exact requirements gives us an 
upper edge in providing customized solutions. 

Capital markets 
We provide our clients access to listed securities 
across global markets. The trading platforms we 
have offers investment options across equities, 
fixed income, derivatives, commodities and 
currencies . This is made possible by a proprietary 
software platform that allows our clients to 
consolidate and manage their regional and 
international investments under a personalized 
Q8 Capital account.

We offer:
 › Best access to GCC, emerging, frontier and a 

range of global markets through a single point 
of contact

 › A Q8 Capital account statement, summarizing 
transactions and current holdings

 › All-inclusive management of administration, 
settlement and custody services

Asset Management 
We provide our clients a variety of best 
performing conventional and Sharia compliant 
funds. Q8 Capital clients have access to the firm’s 
regulated asset management platforms. We 
provide complete management and oversight 
of execution, compliance, operational and risk 
responsibilities.

Wealth Management 
The Q8 Capital Funds Platform offers top 
strategies across equities, fixed income and 
money markets and will select your optimal 
solution depending on risk appetite and 
geographic exposure requirements. Our objective 
is to select the best managers who outperform 
their respective benchmarks and offer optimized 
risk-adjusted returns.

Discretionary Portfolio Management
The Q8 Capital Discretionary Portfolio 
Management Platform provides customized 
solutions depending on your risk and return 
requirements. The team manages several 
tailored in-house conventional and Shariah 
strategies offering long only equity, fixed income 
and balanced mandates.

As one of Kuwait’s prominent asset managers, we provide results. Our commitment and capabilities 
to meet your exact requirements gives us an upper edge in providing customized solutions. 



direct investments 
Direct Investments

The Q8 Capital team has successfully completed 
direct investments across industries and regional 
markets. We have structured and delivered direct 
investment solutions to our clients. 

The direct investment philosophy we use 
concentrates on long term value with an 
emphasis on on real estate infrastructure, 
energy, retail, F&B, entertainment, distribution, 
manufacturing, consumer goods, and mid-size 
businesses across the greater MENA region. 

We focus on achieving superior returns for our 
clients with an emphasis on downside protection 
and the preservation of capital. Our method 
focuses on proprietary deal flow, forensic 
research, due diligence, and satisfying our 
clients’ needs. 

Investment Method 
Q8 Capital implements a value-oriented 
method, focusing on industries where we have 
extensive knowledge, stressing consistency 
in transaction execution, due diligence and 
value creation. Our team tracks a broad range of 
transaction arrangements the most captivating 
opportunities.

Growth Method 
We only enter investment opportunities 
where we see value. Our methodology with 
portfolio companies is aligned with dependable 
partnerships and trusted relationships.

Our extensive network offers a solid universe 
of growth companies where we preserve 
exclusive relationships with ownership and 
board members. We have direct access to upper 
management in conjunction with respective 
financial data and insight to strategic outlook.

The Q8 Capital team has successfully completed direct investments across industries and regional 
markets. We have structured and delivered direct investment solutions to our clients. 



Q8 Capital
Boursa Kuwait

M
ubarak Al Kabeer St

Mubarak Al Kabeer St

Ahmad Al Jaber St

Arabian Gulf St

Ali Al-Salem St

Ali A
l-Salem St

The Grand
Mosque of Kuwait

Q8 Capitalع ا�����
ار

ارع 	�
 ا��ا��

�ا��

 ا�

ارع 	�

��ر�� ا�����

�ا��
� ا�

ارع ا��

ا����� ا�����

ارع  �ارك ا�����

����
ارع  �ارك ا�

Boursa Kuwait

5th Floor 
Mubarak Al Kabeer Street Sharq 
15301, Kuwait

 +965 2226 5536 
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info@q8.capital

contact details بيانات االتصال
بورصة الكويت

 الدور الخامس
 شارع مبارك الكبير, الشرق

الرمز البريدي: 15301



االستثمارات المباشرة 

في  المباشرة  االستثمارات  بنجاح  االستثمارية  كابيتال  كويت  فريق  أنجز  لقد  األصــول  مديري  أبرز  من  واحــدة  باعتبارها 
الصناعات واألسواق اإلقليمية.

االستثمارات المباشرة 

فريق  أنجز  لقد  األصـــول  مــديــري  أبــرز  مــن  واحـــدة  باعتبارها 
المباشرة في  كويت كابيتال االستثمارية بنجاح االستثمارات 

الصناعات واألسواق اإلقليمية.

تركز  المباشرة  االستثمارات  فريق  في  االستثمار  فلسفة  أن 
على خلق قيمة مضافة طويلة االجل.

في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وتحقيق عوائد مجزية 
النزول  من  حماية  على  خــاص  بشكل  التركيز  مع  لعمالئنا 
والحفاظ على رأس المال. يركز اسلوبنا على تدفق المعامالت 

الجديدة والعناية الواجبة وتلبية احتياجات عمالئنا.

بنجاح  اتم  كابيتال  كويت  في  المباشر  االستثمار  فريق  أن 
إقليمية  وبأسواق  مختلفة  قطاعات  في  مباشرة  استثمارات 
المباشرة  االستثمارات  حلول  توفير  على  بقدرتنا  نؤمن  ونحن 

لعمالئنا.

القيمة المضافة

يمكننا  التي  االستثمارية  الــفــرص  فــي  فقط  ندخل  نحن 
الشركات  مع  بنا  الخاصة  المنهجية  لها.  قيمة  نضيف  ان 
تتماشى مع الشركات التي يمكن االعتماد عليها والعالقات 
شاملة  مجموعة  تقدم  لدينا  الواسعة  الشبكة  بها.  الموثوق 
حيث  والنمو  التوسع  طور  في  التي  للشركات  االستشارات  من 
نحافظ على عالقات خاصة مع المالك وأعضاء مجلس اإلدارة. 
مع  بالتزامن  العليا  اإلدارة  إلى  المباشر  الوصول  إمكانية  لدينا 

البيانات المالية والنظرة االستراتيجية.

أسلوب االستثمار 

التركيز  مع  المنحى،  قيمة  طريقة  تطبق  كابيتال  كويت 
على الصناعات التي لدينا معرفة واسعة بها وتأكيد االتساق 
فريقنا  القيمة.  وخلق  الواجبة  والعناية  المعاملة  تنفيذ  في 
فرص  تأمين  أجل  من  صفقات  من  واسعة  مجموعة  يتعقب 

جذابة 

والتجزئة  الترفيه  وقــطــاع  التحتية  البني  كاستثمارات 
والصناعات المتوسطة في أسواق المنظمة.

نسعى إلى تحقيق أفضل العوائد والمحافظة على رأس المال، 
أننا نسعى الى تدفق الفرص والعروض للعمالء واعداد دراسات 

الجدوى االقتصادية.



إدارة االستثمار

يقدم فريق شركة كويت كابيتال االستثمارية للخدمات االستشارية مجموعة متنوعة من الخدمات.
يعطينا  متطلباتك  لتلبية  وقدراتنا  التزامنا  أن  األداء.  الى  نسعى  الكويت،  في  األصول  مديري  أبرز  من  واحدة  باعتبارها 

األفضلية في توفير حلول متخصصة.

إدارة االستثمار

للخدمات  االستثمارية  كابيتال  كويت  شركة  فريق  يقدم 
واحدة  باعتبارها  الخدمات.  من  متنوعة  مجموعة  االستشارية 
أن  األداء.  الــى  نسعى  الكويت،  في  ــول  األص مديري  أبــرز  من 
في  األفضلية  يعطينا  متطلباتك  لتلبية  وقدراتنا  التزامنا 

توفير حلول متخصصة.

أسواق المال 

المالية  األوراق  على  الحصول  طريق  لعمالئنا  نقدم  نحن 
خيارات  يقدم  التداول  برنامج  العالمية.  األســواق  في  المدرجة 
التجارة السلسة عبر األسهم والدخل الثابت والمشتقات والسلع 
البرمجيات  منصة  قبل  من  ممكنا  هذا  أصبح  وقد  والعمالت. 
استثماراتهم  وإدارة  ــج  دم لعمالئنا  تتيح  والــتــي  الخاصة 

اإلقليمية والدولية تحت حسابهم الشخصي في كويت

كابيتال نحن نقدم: 

واألســواق  ‹ الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  االستثمار 
نقطة  خالل  من  العالمية  األسواق  من  ومجموعة  الناشئة 

اتصال واحدة.
تقديم كشف حساب للعميل يتضمن جميع العمليات. ‹
تقديم كافة خدمات الحفظ واإلدارة. ‹

إدارة األصول 

أداء  أفــضــل  ــن  م متنوعة  مجموعة  لعمالئنا  نــقــدم  نــحــن 
كابيتال  كويت  عمالء  والشرعية.  التقليدية  للصناديق 
يمكنهم الوصول الى برامج إدارة األصول الخاضعة للشركة. 
التنفيذ  مسؤوليات  على  واإلشراف  الكاملة  اإلدارة  نقدم  نحن 

والتشغيل.

إدارة الثروات

في  متنوعة  استراتيجيات  تقدم  كابيتال  كويت  فريق  أن 
المال  وأسواق  الثابت  العميل  الدخل  او  الملكية  حقوق  أسواق 

وسوف نختار الحلول المناسبة وفق متطلبات العميل.

إدارة المحافظ المالية 

تقدم كويت كابيتال استراتيجيات إدارة المحافظ وفق وضع 
تنافسي تحتسب فيه عنصري العائد والمخاطرة.

الدرجة  كويت كابيتال تركز على سيناريوهات االستثمار من 
في  االستثمار  من  سجل  لدينا  دائمة  تنافسية  مزايا  مع  األولى 
عالية  فرص  عن  البحث  من  تمكننا  والتي  النامية  ــواق  األس
على  إننا  كما  قوية  وعوائد  متسقة  عوائد  التي تقدم  الجودة 
مشاركتنا  أن  حيث  المتعثرة  الحاالت  في  لالستثمار  استعداد 
يمكن أن تساعد على معالجة قضايا الشركة واالستفادة من 

اإلمكانات الكاملة والقيمة.



االستشارات المالية

يقدم فريق شركة كويت كابيتال االستثمارية للخدمات االستشارية مجموعة واسعة من الخدمات االستشارية. أن هدفنا 
 او 

ً
تلبية أهداف عمالئنا وفق طبيعة النشاط الخاص بالعميل وذلك ببحث أفضل الحلول والفرص لتحقيق ذلك سواء محليا

.
ً
عالميا

فلسفة ونهج كويت كابيتال

فلسفة االستثمار لدينا تقوم على تعظيم منفعة العمالء باالرتكاز على متطلباتهم. يتميز نهجنا االستثماري بمنظور طويل 
األجل نهتم فيه بتقييم األداء بشكل مستمر. نحن نبحث على أفضل الفرص االستثمارية.

االستشارات المالية

الخدمات االستشارية للمؤسسات 

للخدمات  االستثمارية  كابيتال  كويت  شركة  فريق  يقدم 
أن  االستشارية.  الخدمات  من  واسعة  مجموعة  االستشارية 
الخاص  النشاط  طبيعة  وفــق  عمالئنا  ــداف  أه تلبية  هدفنا 
ذلك  لتحقيق  والفرص  الحلول  أفضل  ببحث  وذلك  بالعميل 

.
ً
 او عالميا

ً
سواء محليا

عمليات الدمج والشراء

كويت  بشركة  المهنيين  ــراء  ــش وال الــدمــج  عمليات  فريق 
نحن  والبيع.  الشراء  خبرات  من  كل  يوفرون  الصفقة  كابيتال 
نوفر خدمات التصفية وإعادة الهيكلة وتشمل الخدمات التي

 نقدمها على:

اتفاق الهيكلة واستراتيجية المحفظة االستثمارية. ‹
دراسات الجدوى االقتصادية. ‹
الحلول االستراتيجية المتكاملة. ‹

أسواق المال

كويت كابيتال تجمع بين رؤيتها لحالة السوق وتدرك كيفية 
المال.  رأس  زيادة  حلول  لتطوير  الشركات  تمويل  مع  التعامل 
الى  التي تسعى  الخاصة  االرشاد للشركات  نحن نقوم بتوفير 

تحويل أعمالها للجمهور ونقدم لعمالئنا

مجموعة متنوعة من الخدمات:

العامة،  ‹ االكتتابات  ذلك  في  بما  المال  رأس  زيــادة  حلول 
إصــدار  وحقوق  الثانوية  العروض  الخاصة،  االكتتابات 

األسهم.
والمتطلبات  ‹ ــال  ــم ال رأس  هيكلة  ــأن  ــش ب تــوجــيــهــات 

التنظيمية والتقييم وطلبات المستثمرين.
إدارة جميع األطراف المقابلة. ‹

الخدمات االستشارية للشركة

خالل  من  نجاحك  تدعم  لدينا  والبصيرة  المالية  االمشورة 
إعــادة  خــالل  مــن  القيمة  وخــلــق  ــروض  ــع ال أفــضــل  تطبيق 
الهيكلة. خبرائنا المهنيين يوفرون نظرة موضوعية في كل 
خطوة من خطوات دورة المعاملة، بما في ذلك تحليل الخيارات 

االستراتيجية، وتقييم القيمة، وترتيب الصفقة، وإدارة 

االعملية وتأمين أفضل شروط اإلقفال الناجح وتشمل الخدمات 

على:

تحديد األطر التمويلية. ‹
تخطيط واستراتيجية الشركات. ‹
هيكلة رأس المال وعمليات التقييم. ‹

خدمات المؤسسات العائلية

الثروة  حــول  نصائحنا  نقدم  فإننا  شركتنا  خدمات  لنكمل 
نسعى  نحن  لألسر.  األعمال  تخطيط  واحتياجات  الحصرية 
إدارة  إنشاء  طريق  عن  األجيال  عبر  الثروات  على  والحفاظ  إلدارة 
االستثمارية  كابيتال  كويت  بشركة  االستثمارية  المحافظ 
 على متطلباتك لمخاطر 

ً
التي توفر حلول متخصصة اعتمادا

االستراتيجيات  من  العديد  يدير  فريقنا  وعائدة.  االستثمار 
.

ً
التقليدية واإلسالمية المصممة محليا

تحويل الكيانات العائلية الى مؤسسات. ‹
إدارة النظم الضريبية. ‹
إدارة األصول والتخطيط المالي. ‹



تجربة فريدة من نوعها

تاسست شركة كويت كابيتال في سنة 2008 وذلك القتناص الفرص الجاذبة في االسواق العالمية.

لقد حققنا عوائد استثمارية متميزة لشركتنا و ذلك بالتركيز على الفرص االستراتيجية.ان فرص النجاح مستمرة 
من خالل تحديد االستثمارات ذات النمو وفق عناصر اساسية و واقعية مدعومة باالنتاجية و  بنتائج االعمال بما يحقق 

المصلحة العامة للمساهمين.




