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مهند اأبو احل�سن:

ال�ستثمار الآمن  
يركزمهن���د اأب���و الح�س���ن الرئي����س التنفيذي ل�س���ركة اأرزان ثروات على تقديم اال�ست�س���ارات اال�س���تثمارية 
االآمن���ة للم�ستثمري���ن ف���ي المنطق���ة، م���ن خ���الل ترتي���ب وتقدي���م اال�ست�س���ارات لال�ستحواذ عل���ى اأ�سول 

م�ستقرة ومدرة للدخل في االأ�سواق العالمية الرئي�سية. 
كتب - �أني�س ديوب 

ف���ي مكتبه بمرك���ز دب���ي المالي العالم���ي، التقيت 
مهند اأبو الح�شن، الرئي�س التنفيذي ل�شركة اأرزان 
ثروات. ويدير اأبو الح�ش���ن من خالل هذا المكتب، 
اأعمال �شركته في مجال اال�شت�شارات اال�شتثمارية، 
وه���و مجال يراه واعدًا ج���دًا، ال�شيما واأن االأو�شاع 
المحلي���ة واالإقليمي���ة ال ت�شم���ح با�شتقط���اب كامل 
االأم���وال اال�شتثمارية الموجودة هن���ا، وذلك مرده 
الأ�شباب اقت�شادية وجيو�شيا�شية، االأمر الذي يدفع 
الم�شتثمرين للبحث عن فر�س ا�شتثمارية اآمنة في 
مناط���ق اأخ���رى من ه���ذا العالم. في م���ا يلي ن�س 

الحوار. 

ه���ل لك اأن تحدثنا ع���ن اأو�ساع �سوق اال�ست�سارات 
اال�ستثمارية عموماً في الوقت الحالي؟

اأعم���ال اال�شت�ش���ارة المالي���ة قوي���ة، الأن المنطق���ة 
تتمت���ع بالث���راء، والأن حج���م االقت�ش���اد المحلي ال 
ي�شتطي���ع ا�شتقط���اب كل االأم���وال الموج���ودة هنا. 
كما اأن االأو�شاع االإقليمية تت�شمن مخاطر الأ�شباب 
اقت�شادية وجيو�شيا�شي���ة، وهذا بال�شبط ما يدفع 

الم�شتثمري���ن لال�شتثمار في اأماك���ن اأكثر اأمنا في 
العال���م. ونظرًا الأن الم�شتثمري���ن موجودون بكثرة 
هنا، ونظرا الأن مراك���ز اال�شتثمار الدولية، تحتاج 
لال�شت�ش���ارة، ف���اإن الم�شتثم���ر يحت���اج لخبراء من 
اأجل توظيف االأموال بطريقة حكيمة، وباأقل درجة 

من المخاطر.
وي�شرح اأب���و الح�شن ذلك فيقول »هذا الجو ي�شمح 
الأرزان ث���روات اأن تلع���ب دورًا في ال�ش���وق، ودورها 
ينح�ش���ر في النط���اق االأمن في عال���م اال�شتثمار، 
حيث تركز غالبًا على اال�شتثمارات التي يكون راأ�س 
المال فيها محميًا بدرج���ة عالية، ولي�س م�شمونا، 
الأن���ه لي�س هناك �شي���ئ م�شمون مائ���ة بالمائة في 

عالم اال�شتثمارات«. 
وي�شيف اأبو الح�شن �شارحًا اأكثر »اال�شتثمار يكون 
محمي���ًا اأوال من خالل اختي���ار االأ�شواق النا�شجة، 
وكذلك من خالل اختي���ار العقارات المنا�شبة، مع 
عقود اإيجار طويلة االأمد، ومع موؤجرين م�شنفين، 
اأو ذوي �شمع���ة عالي���ة ومعروف���ة. كم���ا اأنن���ا نركز 
عل���ى اال�شتثم���ارات الت���ي تعط���ي عائ���دًا �شهري���ًا. 

وال�شب���ب ف���ي ذل���ك ه���و اأن نوعي���ة  الم�شتثمري���ن 
الذي���ن نتعامل معه���م، تف�شل اأن ي�شع���وا اأموالهم 
في فر�س تعطيهم تنويعا في المخاطر من ثروتهم 
المتبقي���ة، وهي عادة ما تكون �شركات عائلية هنا، 
اأو اأ�ش���وال ف���ي المنطقة هن���ا. ولتنوي���ع المخاطر، 
فاإنن���ا نق���دم اإليهم ا�شت�ش���ارات لال�شتح���واذ على 
فر����س ا�شتثمارية ف���ي الخ���ارج، وبخا�شة في دول 

اآمنة  اقت�شاديًا و�شيا�شيًا مثل بريطانيا واألمانيا.

ف���ي  هن���ا  ث���روات«  »اأرزان  اأعم���ال  انتع�س���ت  ه���ل 
المنطق���ة ب�سبب العوامل الجيو�سيا�سية ال�سائدة 

هنا؟
في الواقع هناك طلب كبير على نوعية اال�شت�شارات 
الت���ي نقدمها في اأرزان ثروات، وذلك بغ�س النظر 
ع���ن االأو�ش���اع ال�شيا�شية، وم���ا اإذا كانت هادئة اأم 
ال. فالطل���ب عل���ى هذه اال�شتثم���ار الدولي م�شتمر، 
ولك���ن طبعًا في ظل وج���ود اأي قالقل جيو�شيا�شية، 
نالح���ظ ازدي���ادا ف���ي ع���دد الم�شتثمري���ن الذين 
يميل���ون اأكثر اإل���ى توظي���ف اأموالهم ف���ي الخارج. 
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ه���ذا الميل موجود ل���دى الم�شتثمرين في المنطقة 
هن���ا على م���دى عقود خل���ت. فمع القالق���ل ير�شل 
الم�شتثم���رون اأموالهم اإلى خ���ارج مناطقهم، لكن، 
ومع عودة اال�شتقرار فاإنهم يعيدون جزءا منها اإلى 

دولهم ومناطقهم.

وه���ل اأنت���م تدر�س���ون الفر����س اال�ستثماري���ة ف���ي 
ف���ي  الم�ستثمري���ن  عل���ى  وتعر�سونه���ا  الخ���ارج 
المنطقة هنا، لكي يعطوا موافقتهم عليها اأم ال؟
نع���م هو ه���ذا االأ�شلوب ال���ذي نتبع���ه.  لدينا بع�س 
العم���الء الذي���ن يطلبون من���ا ا�شت�ش���ارات معينة، 
وهوؤالء ال ينتظرون منا اأن نقدم لهم فر�شًا معينة، 
ب���ل يطلب���ون منا البح���ث عن ف���ر ����س ا�شتثمارية 
مح���ددة. فمثال البع�س يحب �شوقًا معينًا اأو عقارًا 
معين���ا، ونح���ن نبحث له���م في هذا االتج���اه. لكن 
غالبي���ة اأعمالن���ا تتب���ع اأ�شلوب البح���ث عن فر�س، 

ومن ثم عر�شها في ما بعد على الم�شتثمرين.

ف���ي الفت���رة االأخيرة، اأعلنتم ع���ن تقديم ا�ست�سارة 
ا�ستراتيجي���ة لال�ستح���واذ عل���ى مجم���ع تج���اري 
حدي���ث ف���ي مدينة كريفيل���د االألماني���ة ولكن لم 

تذكروا ل�سالح من كانت تلك اال�ست�سارة؟
ال.... ل���م نذك���ر ا�ش���م العمي���ل، فنح���ن نعمل وفق 
بن���د من ال�شري���ة بناء على االتفاق���ات الموقعة مع 
عمالئنا، اإال اإذا هم اأعلنوا ذلك باأنف�شهم اأو رغبوا 

باإعالن ذلك. 

لف���ت انتباهي ا�س���م �سركتكم اأي اأرزان ثروات، من 
اأين جاء االإ�سم؟

اأرزان بالعربي���ة هي جمع رزن، والرزن هو البحيرة 
الواقع���ة على قم���ة الجبل البركان���ي، حيث تتجمع 
المي���اه النقية. الفكرة هي اأن هذا النوع من المياه 
النقي���ة، يعك�س فل�شفتنا المبنية على اأ�شا�س حماية 
الثروة وديمومتها لخدمة اأجيال الم�شتقبل . عندما 
قررنا اأن ن�شمي ال�شركة ا�شتعننا بمتخ�ش�شين في 
العالم���ات التجارية، وتم ط���رح اأكثر من ا�شم بعد 
اأن �شرحن���ا لهم فل�شفتنا، وفي النهاية اخترنا هذا 

اال�شم لما يحمله من معنى.

فهم���ت اأن اأرزان  ال تق���دم خدم���ات ا�ست�ساري���ة في 
اال�ستثم���ارات العقاري���ة اأو الملكي���ات الخا�س���ة اإذا 
كان���ت تق���ل عن مليار دوالر اأميرك���ي ، هل هذا ما 

فهمته من ت�سريحاتكم؟
ال اأبدا. المق�شود ه���و مجموع عمليات اال�شتحواذ 
واالأ�شول والتي تعدت المليار دوالر من يوم تاأ�شي�س 

ال�شركة حتى االآن. و هذا رقم يتزايد با�شتمرار مع 
نمونا المتوا�شل.

اإذاً ، م���ا ه���ي اأب���رز الخدم���ات اال�ست�ساري���ة الت���ي 
ال�سن���وات  المنطق���ة  خ���الل  ف���ي  اأرزان  قدمته���ا 

الما�سية؟
اأنجزن���ا  12 عملي���ة ا�شت�شاري���ة لال�شتح���واذ على 
عق���ارات بينه���ا  10 ا�شتح���واذات بعائ���د �شهري، 
اأي عق���ارات موج���ودة، وتحق���ق عوائ���د �شهري���ة، 
كما اأنجزن���ا ا�شتثمارين اآخرين ف���ي مجال تطوير 
عق���اري لكنهم���ا ال يوؤديان اإلى عائ���د �شهري، غير 
اأنهم���ا وبع���د انته���اء عملي���ة التطوي���ر، �شيعطيان 
عائدا اإجماليا اأعلى في ما بعد. على �شبيل المثال 

للعق���ارات المدرة لعوائ���د �شهرية ومن �شمن ذلك 
عق���ارات في اإنجلت���را واأمريكا وهولن���دا والنرويج 
واألماني���ا،  وه���ي عق���ارات موؤجرة الأ�شم���اء المعة 
مثل �شركات �شيمنز ولونوفو وكونتيننتال االألمانية 
ومجمع �شك���ن للطالب في جامع���ة برادفورد. اأما 
الم�شاري���ع التطويري���ة فهناك م�ش���روع في كناري 
وارف ف���ي لن���دن واآخر في ج���ادة مانهاتن بمدينة 

نيويورك.  

هل ين�سب تركيزكم كله على اأوروبا؟
نح����ن ف����ي اأرزان ث����روات، نرك����ز عل����ى االأ�شواق 
النا�شجة اقت�شاديا و�شيا�شيا، وعلى الدول التي 
ال توج����د فيه����ا قالق����ل �شيا�شية، وه����ذا التركيز 

ه����و ج����زء من وعدن����ا للعمالء، حي����ث نبحث عن 
الفر�����س الت����ي يكون فيه����ا راأ�س ماله����م محميًا. 
وكلم����ا اخترن����ا اأ�شواقًا اأق����ل خط����ورة اقت�شاديًا 
و�شيا�شيًا، فاإن هذا يحمي راأ�س مال الم�شتثمرين 
الذين يتعاملون معنا ويثقون بنا. هذا اإلى جانب، 
اأنن����ا عندما نقتر�س من البنوك ل�شراء عقار ما، 
فاإنن����ا ال نقتر�����س بدرجات عالي����ة، فمثاًل بع�س 
البنوك تعر�����س علينا تموياًل تت����راوح ن�شبته من 
70-75 % م����ن قيم����ة العق����ار، لكن نح����ن ناأخذ 

تموي����اًل بن�شب����ة 60 اإلى 63 % من قيم����ة العقار 
فق����ط، وهذا بالطبع من اأجل تخفيف المخاطرة 
المالي����ة، كم����ا اأن ن�شب����ة الفائدة تق����ل، مع تقليل 

المخاطر.

 ما هي اأبرز التحديات التي تواجهككم؟
في الواق���ع فاإن اأحد اأبرز تلك التحديات واأكبرها، 
ه���ي اإقن���اع الم�شتثمري���ن والعمالء بكيفي���ة تقييم 
اإل���ى  يتطل���ع  با�شتم���رار   الم�شتثم���ر  المخاط���ر. 
االأرب���اح العالي���ة، وال يواف���ق على اأن���واع معينة من 
اال�شتثمارات، الأن العوائد اأقل من طموحاته، حتى 
لوكانت درجة  المخاطرة اأقل. لذلك فالمقارنة مع 
عوائد اال�شتثمارات المحلية واردة، ولكنها خاطئة 
الأن م�شت���وى المخاطر المحلية هي في الواقع اأعلى 
بكثير من تلك التي نراها في االأ�شواق النا�شجة. 

اأغلبي����ة عمالئك����م ؟ ه����ل ه����م م����ن  م����ن ه����م 
الرعاي����ا الخليجيين، وهل هناك اأ�سماء بارزة 

ومعروفة بينهم؟
نعم بالطبع، اأبرز عمالئنا هم في الواقع خليجيون، 
وم���ن بينهم بع�س االأ�شر التي ت�شتثمر في الفر�س، 
التي نق���دم لهم ا�شت�ش���ارات بخ�شو�شه���ا. ولدينا 
عم���الء هم في الواقع �ش���ركات مدرجة، اأو خا�شة  
مث���ل �شركات تاأمي���ن و�ش���ركات ا�شتثمارية كبيرة. 
فالث���روات الخليجية موزعة بي���ن االأفراد والعوائل 

وال�شركات بطريقة جيدة.

المال���ي،  دب���ي  مرك���ز  ف���ي  م�سجلي���ن  كونك���م 
وخا�سعي���ن ل�سلطة دبي للخدمات المالية؟ كيف 

ت�ستفيدون من هذا الو�سع؟
ف���ي الحقيقة فاإن اأح���د اأ�شباب قرارن���ا بتاأ�شي�س 

أرزان ثروات 
تستحوذ على 

مجمع تجاري 
في مدينة 

كريفيلد- ألمانيا

 2015 الثان���ي  نوفمبر/ت�سري���ن   2 بتاري���خ 
ث���روات، والت���ي تخ�س���ع  اأرزان  اأعلن���ت �سرك���ة 
الإ�س���راف �سلطة دب���ي للخدم���ات المالية، اأنها 
عل���ى  لال�ستح���واذ  ا�ست�س���ارة  بتقدي���م  قام���ت 
مجم���ع تج���اري حدي���ث ف���ي مدين���ة كريفيلد 
ف���ي األمانيا. والعقار عب���ارة عن مجمع موؤجر 
بالكامل الى مجموعة من ال�سركات المعروفة 

وذلك بعقود اأجار طويلة االأجل. 
مدين���ة  و�س���ط  ف���ي  بموقع���ه  العق���ار  يتمي���ز 
كريفيل���د التابع���ة لبلدية مدين���ة دو�سلدورف، 
�ساد����س اأكب���ر م���دن األمانيا. والجدي���ر بالذكر 
م�ساح���ة  م���ن  يتاأل���ف  الموؤج���ر  العق���ار  ب���اأن 
اجمالي���ة 21،900 متر مربع موزعة على عدة 

طوابق مجددة بالكامل.  
ب���دور  ث���روات،  اأرزان  �سرك���ة   قام���ت  وق���د 
ال�سفق���ة  لهيكل���ة  اال�ستراتيج���ي  الم�ست�س���ار 
م���ع  باال�ست���راك  العق���ار،  عل���ى  واال�ستح���واذ 
ن���ورث   90 �سرك���ة  اال�ستراتيج���ي  �سريكه���ا 
اال�ست�س���اري  ب���دور  قام���ت  الت���ي  العقاري���ة 

العقاري . 

 دبي ��ستطاعت �أن تبني ��سما كبير� كمركز مالي، كما ��ستطاعت �أن ت�ستقطب ثقة �لنا�س و�لم�ستثمرين بدرجة كبيرة

 �أنجزت �أرز�ن ثرو�ت  12 عملية ��ست�سارية لال�ستحو�ذ على عقار�ت بينها  10 ��ستحو�ذ�ت بعائد �سهري.
 هناك عقار�ت موؤجرة الأ�سماء المعة مثل �سركات �سيمنز.

 �أعلنت �سركة �أرز�ن ثرو�ت، �أنها قامت بتقديم ��ست�سارة لال�ستحو�ذ على مقر رئي�سي حديث ل�سركة
.”Centrica Energy“  
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هل لديكم مناف�سون اآخرون؟
نع���م المناف�شون كثي���رون.. هذا الن���وع من ال�شوق 
ه���و عالم���ي الطاب���ع فلدين���ا مناف�ش���ون مركزهم 
هن���ا ف���ي دبي، واآخ���رون مركزهم ف���ي �شوي�شرا اأو 
بريطانيا. هذا �شوق تناف�شي وعالمي ولي�س محليا. 
لكنن���ي اأعتق���د اأن هن���اك اأقلية بين جمي���ع اأولئك 
المتناف�شي���ن، مثلنا تركز عل���ى تقليل المخاطر وال 
تحاول اإغراء الم�شتثمرين بعوائد عالية، وتركيزنا 
هو على حماي���ة اأموال الم�شتثمر بق���در الم�شتطاع 

واإعطائه عائدا �شهريا اآمنا ويمكن التنبوؤ به.  

ه���ل تاأخ���ذون ح�س���ة م���ن اال�ستثم���ار االإجمال���ي 
كاأتعاب، اأم ماذا ؟ 

ال.. نح����ن �شرك����ة ا�شت�شاري����ة وال ن�شتثم����ر. ولك����ن 
ال�شرك����ة االأم الت����ي تملكن����ا ه����ي �شرك����ة ا�شتثمارية 
كويتية ت�شاهم مع الم�شتثمرين في كل م�شروع  نقدم 
نح����ن ا�شت�ش����ارة بخ�شو�ش����ه، وهذا عام����ل يطمئن 
الم�شتثم����ر، الأن ال�شركة االأم، ت�شع اأموالها في نف�س 
الم�شاريع، كما اأننا كاأفراد ن�شتثمر في هذه الفر�س 

اأي�شًا ، مما يعزز من ثقتهم بنا وبال�شركة.

ماذا تحب اأن ت�سيف؟

اأري���د اأن اأق���ول اأنن���ا ف���ي اأرزان ثروات نح���اول اأن 
نمي���ز اأنف�شنا ف���ي ال�شوق من خ���الل التركيز على 
تقلي���ل المخاط���ر، والحظن���ا اأن اأغلبي���ة ال�شركات 
تحاول اإغراء العميل بعوائد زائدة اأو زائفة، ولكننا 
ال ن�شتخ���دم اأب���دا ه���ذا االأ�شلوب. نح���ن ال ن�شخم 
العوائ���د للعمي���ل، وال نلعب على عواط���ف اأو �شهوة 
الم�شتثمرين في العوائد، بل نحاول اأن نركز ب�شكل 
اأكبر على تقليل المخاطر. نحن في اأرزان، نريد اأن 
يك���ون تعاملنا مع العميل على اأ�شا�س هام هو تقليل 
المخاط���ر التي يواجهه���ا وتاأمين م�شتقب���ل اأوالده 
واأحف���اده، اذا كان اال�شتثم���ار طوي���ل االأم���د. ربما 
ال تنم���و ا�شتثمارات عمالئن���ا بنف�س مقدار الوعود 
الت���ي تقدمها �شركات اأخ���رى، تعتمد على ت�شخيم 
الوعود، لكن الم�شمون هو اأن عميلنا لن يخ�شر اإن 
�شاء اهلل. نحن نريد من عمالئنا اأن ي�شعروا بالثقة 

وبالطماأنينة عندما ي�شمعون ا�شم اأرزان ثروات.

االستحواذ على 
عقارها الثاني 

في النرويج

�سرك���ة  اأعلن���ت  دي�سمب���ر2015   15 بتاري���خ 
اأرزان ث���روات، اأنها قام���ت بتقديم ا�ست�سارة 
رئي�س���ي  مق���ر  عل���ى  باال�ستح���واذ  للقي���ام 
 Centrica Norway Ltd ل�سرك���ة  حدي���ث 
Centrica Energy””  وه���ي �سرك���ة تابع���ة 

 Centrica PLC ومملوكة بالكامل ل�سركة
ف���ي مملكة النروي���ج. والجدير بالذكر باأن 
االعق���ار المن�ساأ حديث���اً موؤجر بالكامل الى 
لم���دة ع�س���ر   Centrica Energy �سرك���ة   
 10،392 م�ساح���ة  م���ن  ويتك���ون   ، �سن���وات 
ال�سرك���ة  لمكات���ب  مرب���ع مخ�س�س���ة  مت���ر 
 .2015 مار����س  ف���ي  ت�سييده���ا  ت���م  الت���ي 
ف���ي  �ستافنج���ر  ف���ي مدين���ة  العق���ار  ويق���ع 
النروي���ج والت���ي ت�سمى »عا�سم���ة النفط« 
حي���ث يتمي���ز بموقع���ه على واجه���ة بحرية 
تبع���د م�ساف���ة 15 دقيق���ة �سي���راً م���ن مركز 
مدين���ة �ستافنج���ر، باالإ�ساف���ة ال���ى �سهولة 
الو�س���ول الى المطار با�ستخدام القطار اأو 
البا�س. كما يتميز العقار بوجوده بمنطقة 
مزده���رة بخلي���ط م���ن المكات���ب التجاري���ة 

وال�سقق ال�سكنية.  

أرزان ثروات 

�سرك���ة اأرزان ث���روات ه���ي �سرك���ة ا�ست�س���ارات 
ا�ستثماري���ة م�سجلة ل���دى مركز دبي المالي 
دب���ي  �سلط���ة  الإ�س���راف  وتخ�س���ع  العالم���ي 
للخدمات المالية، وتقوم بتقديم الخدمات 
ح���ول  العم���الء  لمختل���ف  اال�ست�ساري���ة 
اال�ستثم���ارات العقارية والملكي���ات الخا�سة 
ملي���ار  م���ن  باأكث���ر  االأخ���رى  واال�ستثماري���ة 
دوالر اأمريك���ي. وترك���ز ال�سركة على ترتيب 
ال�سفق���ات اال�ستثماري���ة الم���درة للدخل في 
واال�ستثم���ارات  العالمي���ة  االأ�س���واق  كب���رى 

المميزة التي تلبي متطلبات العمالء. 

ال�شركة في دبي وباالأخ�س في مركز دبي المالي، 
ولي�س ف���ي الكويت حيث مرك���ز ال�شركة االأم، هو 
اأن النظ���ام الت�شريعي في دب���ي يعطي ثقة لجميع 
الم�شتثمري���ن، ب���اأن ي�شتثم���روا في جمي���ع اأنحاء 
العالم من خالل �شركة مركزها في دبي وخا�شة 
ف���ي ما يتعل���ق بالقواني���ن والحماية. ف���ي منطقة 
الخلي���ج هناك اأكثر من مدينة ترى نف�شها مركزًا 
مالي���ًا، ولكن دبي ا�شتطاعت اأن تبني ا�شما كبيرا 
كمرك���ز مال���ي، كما ا�شتطاع���ت اأن ت�شتقطب ثقة 
النا�س والم�شتثمرين بدرج���ة كبيرة. ولذلك فاإن 
وجودن���ا هنا في دبي يعتب���ر مثاليًا نظرا الأن دبي 
ه���ي في الحقيقة مكان محايد في عين الم�شتثمر 

الخليجي.
و�شواء كان الم�شتثمر �شعوديا اأو قطريا اأو كويتيا 
اأو بحريني���ا اأو عمانيا، فال توج���د لديه  م�شكلة 
ف���ي اال�شتثمار م���ن خالل �شركة ف���ي دبي، كما 
اأن���ه ال يواج���ه اأي���ة م�شكلة ف���ي الح�ش���ول على 
ا�شت�ش���ارات عالمي���ة. لق���د الحظن���ا نح���ن ف���ي 
اأرزان ث���روات ه���ذه النقط���ة االإيجابية بو�شوح. 
ولذلك ا�شتقطب مرك���ز دبي المالي العديد من 
ال�شركات اال�شت�شارية والمالية من جميع اأنحاء 

العالم.

 هناك م�سروع �آخر في جادة مانهاتن بمدينة نيويورك. هناك طلب كبير على نوعية �ال�ست�سار�ت �لتي تقدمها �أرز�ن ثرو�ت، وذلك بغ�س �لنظر عن �الأو�ساع �ل�سيا�سية.

لل�سركة 
م�سروع في 

كناري و�رف 
في لندن.
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