
سبقلا

34
March 2018

عبر تطوير الحلول االستثمارية والمالية المالئمة

»مجموعة أرزان« تركز
على تنمية قاعدة عمالئها

■ كيف كانت سنة 2017 على صعيد 
تطور األنشطة االستثمارية وماذا عن 

2018؟
ع��ام 2017  ف��ي  املالية  أرزان  ���� واص��ل��ت مجموعة 
تنفيذ إستراتيجيتها الثاقبة على جميع األصعدة، 
حيث قامت املجموعة بالتركيز على تنمية قاعدة 
ع��م��ائ��ه��ا م��ن خ���ال ت��ط��وي��ر ال��ح��ل��ول االس��ت��ث��م��اري��ة 
اإلدارات  وت������ق������وم  ل����ل����ع����م����اء.  امل����ائ����م����ة  وامل�����ال�����ي�����ة 
نشط  علمي  اس��ت��ث��م��اري  نهج  ب��ات��ب��اع  املتخصصة 
االستثمارات  انتقاء  االستثمار من حيث  إدارة  في 
بناء على تحليل وتقييم أدائها ودرجة مخاطرها 

وتحقيق النمو لرأس املال املستثمر.
وت�����ق�����وم امل����ج����م����وع����ة ب���ت���ق���دي���م خ�����دم�����ات م���ال���ي���ة 
التابعة  شركاتها  خ��ال  م��ن  متنوعة  واستثمارية 
وال��زم��ي��ل��ة ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت وال����دول االخ����رى التي 

تتواجد بها.
ش��رك��ة  وه������ي  ث����������روات،  أرزان  اس���ت���ط���اع���ت  ف���ق���د 
اس���ت���ش���ارات اس��ت��ث��م��اري��ة م��س��ج��ل��ة ل���دى م��رك��ز دب��ي 
املالي العاملي بتقديم استشارات ناجحة لعمائها 
خال عام 2017 لاستحواذ على مجموعة أصول 
مميزة في كل من مملكة هولندا والواليات املتحدة 
األم���ي���رك���ي���ة، ب���اإلض���اف���ة إل����ى إط�����اق أول اس��ت��ث��م��ار 
»ت��م��وي��ل امل��ي��زان��ن« ملحفظة ع��ق��اري��ة ف��ي ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة االم��ي��رك��ي��ة. وه���ذه األص����ول ه��ي م��ن ضمن 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ش��رك��ة ال��ت��ي ت��رك��ز ع��ل��ى ال��ص��ف��ق��ات 
امل��درة التي تحقق دخا شهريا آمنا وثابتا ضمن 

أسواق مستقرة وناضجة.
أرب��ع��ة  تحقيق  م��ن  ث����روات«  »أرزان  تمكنت  ك��م��ا 
تخارجات ناجحة خال العام من بعض الصفقات 
املتحدة  اململكة  م��ن  ك��ل  ف��ي  للدخل  امل���درة  السابقة 
وم��م��ل��ك��ة ال���ن���روي���ج وأمل���ان���ي���ا. إض���اف���ة إل����ى ذل����ك تم 
ال����ت����خ����ارج م����ن اس���ت���ث���م���ار ف����ي م���دي���ن���ة ن����ي����وي����ورك، 
قامت  كما  السكنية.  ال��ع��ق��ارات  بتطوير  وال��خ��اص��ة 
ال���ش���رك���ة ب���ال���ب���دء ف����ي م����ش����روع م���ش���اب���ه ف����ي م��دي��ن��ة 
ن��ي��وي��ورك خ��ال ال��ع��ام، وق��د حققت ال��ش��رك��ة عوائد 

مجزية لعمائها.

■ م����ا ج���دي���د ال���خ���دم���ات وامل��ن��ت��ج��ات 
شركتكم  تقدمها  ال��ت��ي  االستثمارية 

حاليا؟
���������� ت��س��ت��ق��ط��ب ال���ش���رك���ة ك����ف����اءات ع���ال���ي���ة وش���اب���ة، 
ون���ق���وم ب���دراس���ة األس������واق وال��ق��ط��اع��ات ب���ن���اًء على 
بسياسة  ال��ت��ام  االل��ت��زام  م��ع  املتبعة  االستراتيجية 
ب����دراس����ة م��ت��ط��ل��ب��ات  ن���ق���وم  امل���خ���اط���ر وك���ذل���ك  إدارة 
ال��ع��م��اء بمختلف ت��وج��ه��ات��ه��م م��ن ح��ي��ث األه����داف 

االستثمارية.
ل��ل��ث��روات ب��إط��اق  خ���ال ع���ام 2017 ق��ام��ت أرزان 
املنتج يحقق دخا  امليزانن« وه��ذا  منتج »تمويل 

دوريا وثابتا وآمنا ضمن أسواق ناضجة.
أرزان كابيتال وه��ي شركة  كما تم إنشاء شركة 
قابضة ويندرج تحتها شركة أرزان للثروات وأرزان 
في سي V.C وأرزان للشركات الخاصة، وهي شركة 
مسجلة ل��دى م��رك��ز دب��ي امل��ال��ي وال��ع��امل��ي وتخضع 
إلش�����راف س��ل��ط��ة دب����ي ل��ل��خ��دم��ات امل���ال���ي���ة. وال���ه���دف 
م���ن إن��ش��ائ��ه��ا ه���و الس��ت��ق��ط��اب ال���ك���ف���اءات ال��ب��ش��ري��ة 
وت��وس��ي��ع ق���اع���دة ال��ع��م��اء وأخ���ي���رًا ت��وس��ي��ع ق��اع��دة 
وانتشارها  النمو  ف��ي  الشركة  ملساندة  املساهمن 

إقليميًا ومن ثم دوليًا.
ك��ذل��ك ق��ام��ت امل��ج��م��وع��ة ب��اب��ت��ك��ار ح��ل��ول ج��دي��دة 
للتمويل في شراء السلع االستهاكية، وهي خدمة 

Easy Buy والتي تخدم شريحة كبيرة من العماء.
وت��ق��وم م��ج��م��وع��ة أرزان امل��ال��ي��ة ب��اس��ت��م��رار على 
ت��ط��وي��ر ال��ح��ل��ول االس��ت��ث��م��اري��ة وامل��ال��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة، 

ح��ي��ث ت��ق��وم ال��ش��رك��ة ح��ال��ي��ًا ب��ت��ق��دي��م خ��دم��ات إدارة 
املحافظ االستثمارية للعماء باإلضافة الى تقديم 

االستشارات املالية واالستثمارية.

■ أي����ن ت��ك��م��ن ال���ف���رص االس��ت��ث��م��اري��ة 
حاليا؟

���� الفرص االستثمارية تكمن في كثير من الدول، 
أن  تشترط  امل��خ��اط��ر  إلدارة  ال��ش��رك��ة  أن سياسة  إال 
ت���ك���ون األس�������واق امل��س��ت��ه��دف��ة ه���ي أس������واق ن��اض��ج��ة 
اق����ت����ص����ادي����ًا وم���س���ت���ق���رة س���ي���اس���ي���ًا، وذل�������ك ب���ه���دف 
وتوفير  وتنميتها  العماء  ث���روات  على  املحافظة 
السيولة الازمة للمستثمرين، لذا غاية الشركة هي 
املحافظة على رؤوس األموال املستثمرة للمجموعة 

وللعماء.
ال����ي����وم ه���ن���ال���ك ف�����رص اس���ت���ث���م���اري���ة ض���م���ن ه���ذه 
االستراتيجية في دول أوروبية متقدمة والواليات 

املتحدة األميركية.
وم������ن خ������ال ت��ق��ي��ي��م��ن��ا وم���ت���اب���ع���ت���ن���ا امل��س��ت��م��رة 
ع��ددا  ه��ن��اك  أن  ن��رى  املحلية واالقليمية،  ل��أس��واق 
من الشركات ذات األداء املمتاز والتي تحقق عوائد 
م��ج��زي��ة ق���د ت���أث���رت ق��ي��م��ه��ا ال��س��وق��ي��ة س��ل��ب��ًا نتيجة 
ل��ت��ق��ل��ص أح����ج����ام ال���س���ي���ول���ة ف����ي األس��������واق امل���ال���ي���ة، 
القيمة  تعكس  ال  السوقية  قيمتها  باتت  وبالتالي 
ال��ش��رك��ات فرصا  ل��ذا تعتبر ه��ذه  ال��ع��ادل��ة للشركة، 

جديدة لاستثمار.

■ ما رأيكم بخطوات تطوير البورصة 
ال سيما تقسيم السوق؟

���� من وجهة نظرنا أن إدارة البورصة تقوم بجهود 
حثيثة إلعادة الثقة في السوق، وقد نجحت إلى حد 
كبير اآلن بتنفيذ عدة أه��داف من أهمها املساهمة 
في ترقية سوق الكويت إلى سوق ناشئة وشروع 
ت��خ��ص��ي��ص ال���ب���ورص���ة، ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ت��ق��س��ي��م ال��س��وق 
م��م��ا ال ش��ك ف��ي��ه أن���ه س��ي��ؤدي إل���ى ت��دع��ي��م السيولة 
ف��ي ال��س��وق بشكل ع��ام وي��وف��ر امل��زي��د م��ن الشفافية 
بالنسبة ل��ل��ش��رك��ات امل���درج���ة ف��ي ال��س��وق امل��م��ت��ازة، 
ول���ك���ن ن����رى أن ب��ع��ض اآلث�����ار امل��ت��رت��ب��ة ع��ل��ى إدراج 

الشركات في سوق املزادات سيكون لها انعكاسات 
على جهات أخرى مثل البنوك واملستثمرين، وهذا 
يحتاج إلى املزيد من الدراسة لتقييم اآلثار املترتبة 
عليها وإيجاد الحلول البديلة أو التمهل في تنفيذ 

العمل في تقسيم السوق.

■ م��ا ال����ذي ي��ن��ق��ص ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت 
لترتفع فيها سيولة التداول؟

���� بورصة الكويت تعاني من ضعف السيولة منذ 
األزم���ة املالية ف��ي ع��ام 2009 وإل��ى اآلن، ونعتقد أن 
م��ن أه��م األس��ب��اب ال��ت��ي أدت ل��ذل��ك غ��ي��اب أو ضعف 
دور االستثمار املؤسسي في السوق، وعدم مقدرة 
املستثمرين على التكيف مع القوانن والتنظيمات 
ال����ت����ي ت�����م وض����ع����ه����ا م�����ع ت����أس����ي����س ه���ي���ئ���ة اس�������واق 
ولتعزيز  ب��ال��س��وق،  املتعاملن  ث��ق��ة  امل����ال، وض��ع��ف 
مستويات السيولة في السوق البد من إيجاد حلول 
لهذه املشكات من خ��ال ط��رح خدمات جديدة في 
ب���ورص���ة ال���ك���وي���ت وإص�������دار ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال���ت���ي من 
شأنها دعم االستثمار املؤسسي في سوق الكويت 
ل��أوراق املالية، وأيضا من الضروري أن يصاحب 
ذل��ك ت��ط��ور ف��ي س��ل��وك املستثمرين ف��ي ال��س��وق من 
البيئة  في  التغيرات  يواكب  بما  أف��راد ومؤسسات 
التي  التحديات  اه��م  أن من  ن��رى  التنظيمية، حيث 
التوعوي  القيام بالدور  امل��ال،  أس��واق  تواجه هيئة 
وخ���ل���ق ف��ك��ر اس���ت���ث���م���اري ي���واك���ب م���ا ه���و ق���ائ���م في 

األسواق العاملية.
ب���ع���د ذل�����ك م����ن اإلم����ك����ان وض�����ع خ���ط���ة ت��س��وي��ق��ي��ة 
لجذب املستثمرين من خارج الدولة لاستثمار في 

بورصة الكويت.

ال��ص��ن��ادي��ق وامل��ح��اف��ظ  ■ ك��ي��ف ه���و أداء 
لديكم؟

لعام  مميزة  نتائج  الشركة  محافظ  أداء  حقق   ����
2017 ف��اق امل��ؤش��رات، ونسعى دائ��م��ًا ف��ي مجموعة 
أرزان املالية الى التركيز على تحقيق معدل عوائد 
م��ائ��م ب��ال��ن��س��ب��ة ألداء األس�����واق ول���درج���ة امل��خ��اط��ر 

املحتملة.

ال��ذي  املباشر  االستثمار  ع��ن  م��اذا   ■
تخوض فيه شركتكم وبأي القطاعات 

وماذا عن العوائد؟
عدة  على  تتوزع  الجديدة  الشركة  استثمارات   ����
تصنيفات، منها املباشرة وغير املباشرة، وللشركة 
وفقًا  املحلية  ال��س��وق  ف��ي  تستثمر  محلية  محافظ 
على  تعتمد  والتي  للشركة  االستثمارية  للسياسة 
توزيع األصول حسب قطاعات السوق والذي يعتمد 
فيه ال��ق��رار االس��ت��ث��م��اري على ال��ب��ح��وث وال��دراس��ات 
التام  الازمة لتحديد مكونات املحفظة مع االلتزام 
في  استثمارات  للشركة  وك��ذل��ك  املخاطر،  بسياسة 
األص����ول امل����درة ل��ل��دخ��ل ف��ي األس����واق ال��ن��اج��ح��ة كما 
ل��ل��ش��رك��ة م��ح��اف��ظ خ��ارج��ي��ة م����دارة م��ن ق��ب��ل ش��رك��ات 
عاملية وهدفها توزيع املخاطر وتحقيق النمو لرأس 

املال املستثمر وتوفير السيولة عند الحاجة لها.
ف��ي دع��م وتشجيع  ري��ادي��ا  ان للشركة دورا  كما 
االقتصاد  تنمية  في  للمشاركة  والشباب  الشابات 
وتوفير فرص العمل لهم في القطاع الخاص، فقد 
من  ال��ع��دي��د  ف��ي  كابيتال  فينتشر  أرزان  استثمرت 
ال��ش��رك��ات م��ن��ذ ع���ام 2015، وأص��ب��ح ل��دي��ن��ا محفظة 

مكونة من 18 شركة في جميع أنحاء العالم.
وأخيرًا فقد قامت الشركة بتأسيس شركة أرزان 
للخدمات الصحية مع مجموعة مميزة من األطباء 
الكويتين في مختلف مجاالت الطب وقد باشرنا 
للمشروع  اإلنشائية  املخططات  تجهيز  في  العمل 
لبناء أول مجمع طبي على مستوى عال من الخدمة 

والتقنية.

قال نائب رئيس مجلس والرئيس 
التنفيذي ملجموعة أرزان املالية 

للتمويل واالستثمار جاسم زينل ان 
مجموعة أرزان املالية واصلت تنفيذ 

إستراتيجيتها الثاقبة على جميع 
األصعدة في عام 2017، حيث قامت 
املجموعة بالتركيز على تنمية قاعدة 

عمالئها من خالل تطوير الحلول 
االستثمارية واملالية املالئمة للعمالء. 

وأوضح أن جميع اإلدارات 
املتخصصة تقوم باتباع نهج 

استثماري علمي نشط في 
إدارة االستثمار من حيث انتقاء 

االستثمارات بناء على تحليل وتقييم 
أدائها ودرجة مخاطرها وتحقيق 
النمو لرأس املال املستثمر، الفتًا 

إلى انها تقوم بتقديم خدمات مالية 
واستثمارية متنوعة من خالل 

شركاتها التابعة والزميلة في دولة 
الكويت والدول االخرى التي تتواجد 

بها.
وأشار إلى أن أرزان ثروات، 

وهي شركة استشارات استثمارية 
مسجلة لدى مركز دبي املالي العاملي 
استطاعت تقديم استشارات ناجحة 

لعمالئها خالل عام 2017 لالستحواذ 
على مجموعة أصول مميزة في 
كل من مملكة هولندا والواليات 

املتحدة األميركية، باإلضافة إلى 
إطالق أول استثمار »تمويل امليزانني 
»ملحفظة عقارية في الواليات املتحدة 

االميركية«. وهذه األصول هي من 
ضمن استراتيجية الشركة التي تركز 
على الصفقات املدرة التي تحقق دخال 

شهريا آمنا وثابتا ضمن أسواق 
مستقرة وناضجة.

وذكر أن أرزان ثروات تمكنت من 
تحقيق أربعة تخارجات ناجحة خالل 

العام من بعض الصفقات السابقة 
املدرة للدخل في كل من اململكة املتحدة 

ومملكة النرويج وأملانيا. إضافة إلى 
ذلك تم التخارج من استثمار في مدينة 

نيويورك والخاصة بتطوير العقارات 
السكنية. كما قامت الشركة بالبدء في 

مشروع مشابه في مدينة نيويورك 
خالل العام، وقد حققت الشركة عوائد 

مجزية لعمالئها.

◆  »أرزان ثروات« تمكنت من 
تحقيق أربعة تخارجات ناجحة 

في بريطانيا والنرويج وأملانيا 
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