ملحق استثماري
المدير التنفيذي إلدارة األصول والوساطة المالية

البحر« :أرزان» تدير أصوالً بـ  500مليون دوالر
في مناطق جغرافية متنوعة
ق��ال امل��دي��ر التنفيذي إلدارة األص ��ول وال��وس��اط��ة
املالية ف��ي شركة أرزان املالية ،ط�لال ب��در البحر ،إن
ً
م�ج�م��وع��ة أرزان ت��دي��ر أص ��وال ت�ت�ج��اوز  500مليون
دوالر أم�ي��رك��ي م��وزع��ة ع�ل��ى ع��دة م�ن��اط��ق جغرافية
وقطاعات مختلفة وأصول متنوعة.
وأض��اف أن مجموعة أرزان تسعى بشكل مستمر
إلى تنمية حجم األصول املدارة من خالل استقطاب
رؤوس االم��وال الجديدة وابتكار حلول استثمارية
م�م�ي��زة ت�س�ت�ه��دف ش��رائ��ح معينة م��ن املستثمرين.
وتعتمد مجموعة أرزان في إدارة األصول على فريق
محترف لديها يتمتع بمهنية عالية ودراية واسعة.
وأشار إلى أن استراتيجية املجموعة االستثمارية
تعتمد ع�ل��ى اب�ت�ك��ار ال�ح�ل��ول االس�ت�ث�م��اري��ة املالئمة
أله��داف العميل واحيتاجاته ،مضيفا أن املجموعة
تمتلك محفظة ائتمانية تحتوي على عدد كبير من
ال�ع�م�لاء وال�ش��رك��ات الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة الحجم..
وإليكم التفاصيل:

■ كيف كانت سنة  2018على صعيد تطور
األنشطة االستثمارية ،وماذا عن 2019؟

ً
ــــ ع��ام  2018ك��ان عامًا ح��اف�لا ب��االح��داث على مستوى
سوق الكويت لألوراق املالية ،حيث تمت ترقية سوق الكويت
ل�ل��أوراق امل��ال�ي��ة إل ��ى س ��وق ن��اش�ئ��ة م��ن ق�ب��ل ش��رك��ة FTSE
 ،Russellم�م��ا ان�ع�ك��س اث� ��ره ف��ي ارت �ف ��اع ق�ي�م��ة ال �ت ��داوالت
خالل العام نظرًا للتدفقات املالية األجنبية .وعلى الصعيد
نفسه ،أعلنت شركة  ،MSCIم��زود امل��ؤش��رات العاملية ،عن
وض��ع ال�ك��وي��ت ضمن قائمة امل��راق�ب��ة ،وذل��ك تمهيدًا لترقية
سوق الكويت لألوراق املالية إلى سوق ناشئة ،مما سيكون
ل��ه اث��ر اي�ج��اب��ي على سيولة ال�س��وق الكويتية .أي�ض��ا خالل
العام قامت شركة بورصة الكويت بإطالق مؤشرات وزنية
ج��دي��دة للسوق عوضًا ع��ن امل��ؤش��رات املعمول بها سابقًا.
وذل��ك تواكبًا م��ع تقسيم س��وق الكويت إل��ى ث�لاث��ة قطاعات
(السوق االول��ى ،السوق الرئيسية ،سوق امل��زادات) .نحن في
«أرزان» سعينا إلى وضع الخطط والسياسات االستثمارية
املالئمة بحيث نحاول االستفادة من التطورات التي طرأت
على السوق والحد من السلبيات املترتبة عليها ،وتوظيفها
ملصلحة عمالئنا .وسنواصل اتباع السياسة االستثمارية
التي تم وضعها خالل عام  ،2018مع االخذ بعني االعتبار
ال �ت �ط��ورات ال �ت��ي م��ن امل �ت��وق��ع او ال �ت��ي ق��د ت �ط��رأ ع�ل��ى البيئة
االستثمارية ،حيث من املتوقع خالل العام الحالي أن تشهد
سوق الكويت اإلعالن عن اتمام مشروع خصخصة شركة
ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ،واع�ل�ان  MSCIبخصوص ترقية سوق
الكويت.

■ م ��ا ح �ج��م األص � ��ول امل � ��دارة ل ��دى ال �ش��رك��ة
حاليًا؟ وما أدواتها إلدارة األصول؟

ــــ تقوم مجموعة أرزان املالية بإدارة أصول تتجاوز 500
مليون دوالر أم�ي��رك��ي ،م��وزع��ة على ع��دة مناطق جغرافية
وقطاعات مختلفة وأصول متنوعة .ومجموعة أرزان تسعى
بشكل مستمر إل��ى تنمية حجم األص��ول امل��دارة من خالل
استقطاب رؤوس االموال الجديدة وابتكار حلول استثمارية
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م��ع الشركات التابعة ف��ي مجال الخدمات املالية والشركاء
االستراتيجيني ملجموعة أرزان املالية مثل املجموعة املالية
ه �ي��رم��س ،م �م��ا ي�م�ك��ن ع �م�ل�اء م�ج�م��وع��ة أرزان امل��ال �ي��ة من
الحصول على خدمات متكاملة تغطى أسواقًا متنوعة.

■ ه��ل ه �ن��اك اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م�ع�ت�م��دة ل��دي�ك��م
بهذا الخصوص؟

ــــ تقوم استراتيجيتنا االستثمارية على مبادئ أساسية
ع��ام��ة ،وه��ي اب�ت�ك��ار ال�ح�ل��ول االس�ت�ث�م��اري��ة امل�لائ�م��ة أله��داف
العميل واحتياجاته ،والتميز في خدمة العمالء .هذه املبادئ
تعتبر ركيزة أساسية لجميع الخدمات التي يتم تقديمها
لعمالء مجموعة أرزان املالية م�ث��ل :خ��دم��ات إدارة محافظ
االس�ت�ث�م��ار ،واالس �ت �ش��ارات االس�ت�ث�م��اري��ة وت� ��داول األوراق
املالية.

■ م � � ��ا ج� � ��دي� � ��د ال � � �خ � � ��دم � � ��ات وامل � �ن � �ت � �ج � ��ات
االستثمارية؟

طالل البحر

◄ تعتمد إدارة األصول في
المجموعة على فريق محترف
يتمتع بمهنية عالية ودراية
واسعة
◄ استراتيجيتنا االستثمارية
تعتمد على ابتكار الحلول
االستثمارية المالئمة ألهداف
العميل واحتياجاته
◄ هدفنا تطوير قطاع المبيعات
باألقساط والمشاركة في
نمو هذا القطاع في السوق
الكويتية
◄ تملك المجموعة محفظة
ائتمانية تحتوي على عدد كبير
من العمالء والشركات الصغيرة
والمتوسطة الحجم
مميزة تستهدف ش��رائ��ح معينة م��ن املستثمرين .وتعتمد
مجموعة أرزان في إدارة األصول على فريق محترف لديها
يتمتع بمهنية ع��ال�ي��ة ودراي ��ة واس �ع��ة .إض��اف��ة إل��ى ال�ت�ع��اون

ــــ مجموعة أرزان املالية تسعى دائ�م��ًا إل��ى تقديم حلول
استثمارية مالئمة للعمالء ،ويوجد لديها حاليًا عدة أفكار
ملنتجات مميزة ومبتكرة قيد الدراسة وذلك تمهيدًا إلطالقها.

■ ك �ي ��ف ت �ت �ط ��ور ص �ن ��اع ��ة إدارة األص � ��ول
لديكم او بشكل عام؟

ــــ تواجه صناعة إدارة األص��ول العديد من التحديات من
أهمها الضغوطات على هوامش الربحية وازدي��اد املنافسة
وشح الفرص االستثمارية في السوق املحلية .وملواجهة هذه
التحديات نرى أنه ال بد من التركيز على تقديم خدمة مميزة
للعمالء واالبتكار في الحلول االستثمارية والتوظيف األمثل
للتكنولوجيا.

■ كيف ت��رى وض��ع املجموعة في السنوات
املقبلة؟

ـ�ـ�ـ�ـ ن ��رى ف��ي م�ج�م��وع��ة أرزان امل��ال �ي��ة أن ��ه ال ب��د م��ن ات�ب��اع
استراتيجية تهدف إل��ى تنويع م�ص��ادر اي ��رادات املجموعة،
وال�ت��وس��ع ف��ي األن�ش�ط��ة ال�ق��ائ�م��ة ،وذل��ك لتحقيق االس�ت��دام��ة.
ول �ه��ذا ت �ح��رص م�ج�م��وع��ة أرزان امل��ال �ي��ة ع �ل��ى ال �ت��وس��ع في
م�ج��االت الخدمات املالية امل�ت�ع��ددة .فباإلضافة إل��ى خدمات
إدارة األصول قامت املجموعة بالتوسع في خدمات التمويل
والبيع ب��األق�س��اط م��ن خ�لال إط�ل�اق خ��دم��ة مبيعات جديدة
ومبتكرة تسمى  EasyBuyعبر احدى الشركات التابعة لها،
حيث تهدف مجموعة أرزان املالية إلى تطوير قطاع املبيعات
باألقساط واملشاركة في نمو هذا القطاع في السوق الكويتية.
وللمجموعة نشاط في قطاع الوساطة املالية من خالل تملك
شركات تابعة تعمل في الوساطة املالية في الكويت ومصر
واألردن .وأيضًا تعمل مجموعة أرزان املالية في مجال تقديم
االئتمان للشركات ،حيث تملك املجموعة محفظة ائتمانية
تحتوي على ع��دد كبير م��ن العمالء وال�ش��رك��ات الصغيرة
وامل�ت��وس�ط��ة ال�ح�ج��م ،وت� ��زاول أي�ض��ًا مجموعة أرزان املالية
نشاط التحصيالت املالية من خالل احدى الشركات التابعة
للمجموعة وه��ي ش��رك��ة أرزان ل�ل�ت�ح�ص�ي�لات ،ح�ي��ث تقوم
بتقديم خ��دم��ات التحصيل لعدد م��ن الشركات املميزة في
السوق الكويتية.

