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9.5 مليارات دوالر إصدارات دين أدارتها ونسقتها الشركة في 2017

معروف: «الوطني لالستثمار» ريادة في املنطقة 
.. وخدمات مالية مبتكرة

■ في البداية هل يمكنك إعطاؤنا نبذة تعريفية 
عــن شــركــة الــوطــنــي لــالســتــثــمــار؟ ومـــا الــنــمــوذج 

االستثماري الذي تتميز به؟
شركة الوطني لالستثمار هي شركة رائدة في مجال إدارة 
االســتــثــمــار فـــي املــنــطــقــة بــمــا تــقــدمــه مـــن مــنــتــجــات وخــدمــات 
إلـــى تحقيق نــمــو مستقر فــي األصـــول  مــالــيــة مبتكرة تــهــدف 
املــــــدارة وتــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل لــعــمــالئــهــا. وتــتــبــع الــشــركــة 
إلــى توفير حلول  األولــى  املرتبة  نهجًا استثماريًا يرتكز في 
األفــراد  لعمالئها  املــحــددة  لالحتياجات  مناسبة  استثمارية 
ة الــعــالــيــة مــمــا يضع  واملــؤســســات واملــســتــثــمــريــن ذوي املــــالء
االستثمارية  الــبــيــوت  بمصافي  لالستثمار  الــوطــنــي  شــركــة 

العاملية.

األصول املدارة

■ ما حجم األصــول املــدارة لدى الشركة حاليا؟ 
وما أدواتها إلدارة هذه األصول؟

مــلــيــارات دوالر أميركي من   6.5 يــعــادل  مــا  الشركة  تــديــر  ــــ 
األصــــول كــمــا فــي فــبــرايــر 2018 مــوزعــة وفـــق اســتــراتــيــجــيــات 
استثمارية على أصــول متنوعة في السوق املحلية وأســواق 
املــنــطــقــة، بــاإلضــافــة إلـــى األســـــواق الــنــاشــئــة والــعــاملــيــة. ويتم 
اإلشراف على املحافظ والصناديق املختلفة وإدارتها من قبل 
مكاتب  بــني  مــوزعــني  االستثماريني  االختصاصيني  مــن  فــرق 

الشركة في الكويت، دبي، إسطنبول، القاهرة، واملنامة. 
الواسعة  الــخــبــرات  لالستثمار  الوطني  شركة  وتستخدم 
الكويت  بنك  شبكة  إلــى  بــاإلضــافــة  عملها،  لفريق  واملتنوعة 
الــعــالــم، حيث تمنحنا هذه  أنــحــاء  الــوطــنــي املنتشرة فــي كــل 
القدرة على دمج الحلول االستثمارية لعمالئنا وعمالء البنك 
الوطني فرصة تنافسية فريدة للمجموعة تمكنها من تقديم 

خدمات استثمارية متكاملة. 
جميع  إلــى  النفاذ  إمكانية  لعمالئها  الشركة  توفر  وبهذا 
الشركة  املحلية واإلقليمية والعاملية، كما تدعم  املــال  أســواق 
خبراتها الداخلية بشراكات مع جهات استثمارية متخصصة 
فـــي فــئــات أصــــول مــتــعــددة مــمــا ُيــمــكــنــهــا مـــن تــقــديــم خــدمــات 
املختلفة  االستثمارية  أهدافهم  تحقق  لعمالئها  استثمارية 

في معظم أسواق املنطقة والعالم عبر شركاء موثوقني. 

استراتيجية الشركة

■ ما االستراتيجية املعتمدة لتنفيذ هذه الخطط؟
تحقيق  على  لالستثمار»  «الوطني  استراتيجية  تعتمد  ــــ 
أعلى قيمة مضافة لعمالئها عبر التركيز على ابتكار أحدث 
وأفضل املنتجات والخدمات االستثمارية، والتفوق في األداء 

االستثماري، والقيادة في األسواق املحلية. 
وتـــطـــبـــق الـــشـــركـــة هـــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــن خـــــالل أربـــعـــة 
االستشارية  الــخــدمــات  األصــــول،  إدارة  هــي:  رئيسية  مــحــاور 

االستثمارية، خدمات التداول، واالستثمارات البديلة.

إدارة األصول

■ مــا مــالمــح هـــذه االســتــراتــيــجــيــة عــلــى املــحــور 
األول.. إدارة األصول؟

ــــ في إدارة األصول، تطمح الشركة إلى زيادة قيمة األصول 
املدارة عبر طرح استراتيجيات تستثمر في األصول التقليدية 
املتمثلة في األسهم والسندات وأدوات الدخل الثابت املختلفة 
في  التوسع  إلــى  باإلضافة  العاملية،  العقارية  واالستثمارات 
أســواق جديدة، باالستفادة من األســواق التي يعمل بها بنك 

الكويت الوطني، مثل السوق السعودية. 
مــتــوازنــًا  اســتــثــمــاريــًا  نهجًا  األصــــول  إدارة  فــريــق  ويتبنى 
املخاطر  مقابل  املمكنة  العوائد  أعلى  استهداف  على  يرتكز 
املتوقعة. كما تتيح هذه املحافظ للمستثمر خيارات إضافية 
املثال، االستثمار في حساب يركز على  مختلفة. على سبيل 
توزيعات األرباح في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، 
الشريعة  أحــكــام  مــع  متوافقة  استثمارية  محفظة  حساب  أو 

اإلسالمية.

املنتجات االستثمارية

■ ما املنتجات االستثمارية التي تقدمها شركة 
التي تسمح باالستفادة من  الوطني لالستثمار 

هذه التوجهات؟

ــــ تمكنت الشركة من طرح العديد من املنتجات االستثمارية 
االستثمارات  منها  املاضية،  الثالث  السنوات  الجديدة خالل 
ومحافظ  اإلقليمي،  املستوى  على  الثابت  الــدخــل  أدوات  فــي 
األســهــم والــســنــدات الــعــاملــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى طـــرح الــخــدمــات 

االستشارية في العقارات األوروبية واألميركية. 
وبالنسبة ألسواق املنطقة، بإمكان املستثمرين االستفادة 
من هذه التوجهات من خالل الصناديق واملحافظ االستثمارية 
التي تستثمر في أسواق األسهم في الخليج ومنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، واملدارة من قبل فريق متخصص في 

أسواق األسهم اإلقليمية في مجال إدارة األصول. 
بـــإدارة صندوق  إدارة األصـــول اإلقليمية  فــريــق  يــقــوم  كما 
التي  الثابت  والــدخــل  الــديــن  أدوات  فــي  استثمارية  ومحافظ 
تصدرها كيانات إقليمية، كالسندات والصكوك، حيث يتوقع 
أن تــســتــمــر وتـــيـــرة اإلصــــــــدارات فـــي املــنــطــقــة عــلــى مــســتــواهــا 
 جاذبًا للمستثمر الذي يرغب بتنويع 

ً
املرتفع، مما يكون عامال

تتميز  التي  للدخل  املـــدرة  بـــاألدوات  املنطقة  فــي  استثماراته 
بــمــســتــوى مــخــاطــر قــلــيــل نــســبــيــًا. كــمــا يــقــدم الــفــريــق خــيــارات 
إضــافــيــة لــهــذه الــحــســابــات، كــحــســاب مــحــفــظــة الســتــثــمــارات 
الدخل الثابت ُمرتِفع العوائد، أو حساب محفظة استثمارية 

للصكوك في املنطقة.
أمــا بالنسبة لــألســواق الــعــاملــيــة، بــدأ فــريــق إدارة األصــول 
بتقديم حــلــول جــديــدة تتيح االســتــثــمــار فــي أســــواق األســهــم 
والـــدخـــل الــثــابــت الــعــاملــيــة مـــن خـــالل طـــرح «حـــســـاب املحفظة 
الــعــاملــيــة املــتــعــددة األصــــــول». ويــتــم ذلـــك مــن عــبــر االســتــثــمــار 
بطريقة منخفضة التكاليف تتمثل باالستثمار في الصناديق 

.(ETF) املدرجة في األسواق العاملية
تعقدها  التي  الــشــراكــة  مــن  األصـــول  إدارة  فريق  ويستفيد 
«الـــوطـــنـــي لـــالســـتـــثـــمـــار» مــــع إحــــــدى شــــركــــات االســـتـــشـــارات 
االستثمارية التي تقدم آراءهــا حول بناء املحفظة باإلضافة 
اتــبــاع أســلــوب نشط فــي إدارة املحفظة وإعـــادة التوزيع  إلــى 

االستراتيجي والتكتيكي لنسب األصول.

الدمج واالستحواذ

■ مـــا ســـر نـــجـــاح الــشــركــة فـــي عــمــلــيــات الــدمــج 
واالستحواذ؟ 

ــــــ تــوفــر مــجــمــوعــة الـــخـــدمـــات االســتــشــاريــة االســتــثــمــاريــة  ـــ ـ
املــصــرفــيــة االســتــثــمــاريــة، حيث  األعــمــال  منصة متكاملة مــن 
تقدم للعمالء باقة متنوعة من استشارات الدمج واالستحواذ 
املتمثلة في املشورة املالية االستراتيجية للشركات املتوسطة 
أفريقيا. وكذلك  والكبيرة في منطقة الشرق األوســط وشمال 

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الوطني لالستثمار 
نبيل معروف، ان الوطني لالستثمار شركة رائدة في مجال 
إدارة االستثمار باملنطقة بما تقدمه من منتجات وخدمات 
مالية مبتكرة تهدف إلى تحقيق نمو مستقر في األصول 

املدارة وتنويع مصادر الدخل لعمالئها.
واضاف معروف ان الشركة تدير أصوًال تبلغ  6.5 

مليارات دوالر موزعة وفق استراتيجيات استثمارية على 
أصول متنوعة في السوق املحلية واملنطقة وتوفر لعمالئها 

إمكانية النفاذ إلى جميع أسواق املال املحلية واإلقليمية 
والعاملية.

وأشار إلى ان استراتيجية «الوطني لالستثمار» تعتمد 
على تحقيق أعلى قيمة مضافة لعمالئها عبر التركيز على 

ابتكار أحدث وأفضل املنتجات والخدمات االستثمارية، 
والتفوق في األداء االستثماري، والقيادة في األسواق املحلية. 

وذكر ان الشركة تطمح الى زيادة قيمة األصول املدارة 
عبر طرح استراتيجيات تستثمر في األصول التقليدية 

املتمثلة في األسهم والسندات وأدوات الدخل الثابت املختلفة 
واالستثمارات العقارية العاملية باإلضافة إلى التوسع في 

أسواق جديدة باالستفادة من األسواق التي يعمل بها بنك 
الكويت الوطني مثل السوق السعودية.

وأشار إلى ان الشركة تمكنت من طرح العديد من املنتجات 
االستثمارية الجديدة خالل السنوات الثالث املاضية، منها 

االستثمارات في أدوات الدخل الثابت على املستوى اإلقليمي 
ومحافظ األسهم والسندات العاملية، باإلضافة إلى طرح 

الخدمات االستشارية في العقارات األوروبية واألميركية. 
وأوضح ان الشركة، باعتبارها مستشار ادراج شركة 

شمال الزور األولى، تقوم حاليًا مع هيئة مشروعات الشراكة 
بني القطاعني العام والخاص بالحصول على املوافقات 
الالزمة لطرح االكتتاب العام، وسيتم اإلعالن عنه بعد 

االنتهاء من اإلجراءات املطلوبة.
ولفت الى ان «الوطني للوساطة» تحتل املراكز األولى بني 
شركات الوساطة املالية وتسير وفق الخطة االستراتيجية 

التي وضعت لها منذ االستحواذ عليها في عام 2007، 
وتقدم لعمالئها خدمات رفيعة املستوى تتميز بقدرة فائقة 

على التنفيذ مع سهولة النفاذ إلى أسواق املال الكويتية 
واإلقليمية والعاملية الرئيسية.

وعن شركة أن بي كي كابيتال بارتنرز، الذراع 
االستثمارية البديلة لـ «الوطني لالستثمار»، قال معروف 

انها نجحت منذ طرحها أول صندوق استثماري في عام 
2007 في تنفيذ حوالي 30 استثمارًا في عدة قطاعات، كما 

تخارجت بنجاح من 17 استثمارا.. وفي ما يلي تفاصيل 
الحوار:  
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تــقــدم املــجــمــوعــة خـــدمـــات رأس املــــال فـــي األســـهـــم والـــتـــي تشمل 
االكــتــتــابــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة والـــخـــدمـــات االســتــشــاريــة حــول 
عمليات إدراج الشركات بالسوق املحلية. كذلك في أسواق الدين 
تعتبر الشركة إحدى املجموعات الرائدة في تنظيم األوراق املالية 
الشرق األوسط  املختلفة لشركات منطقة  الثابت  الدخل  وأدوات 
وشــمــال أفــريــقــيــا. ويــكــمــن نــجــاح هـــذه املــجــمــوعــة فــي الــجــمــع بني 
إلــى سجل حافل  أدت  والتي  العاملية،  والخبرات  املحلية  املعرفة 

من الصفقات الناجحة.

صفقات جارية

التي عملت  الدمج االستحواذ  ■ ما حجم صفقات 
الــعــمــل عليها  والـــجـــاري  فــي 2017  الــشــركــة  عليها 

حاليا؟

فــي عــام 2017 قــدمــت شــركــة الــوطــنــي لالستثمار اســتــشــارات 
على صفقتي استحواذ في قطاع السوق املتوسطة وصفقة في 
أســــواق رأس املــــال. وتــقــوم الــشــركــة حــالــيــًا بتقديم االســتــشــارات 

كما  اكــتــتــاب.  عمليتا  مــن ضمنها  العمليات،  مــن  على مجموعة 
العديد  وتنسيق  إدارة  فــي  لالستثمار  الوطني  شــركــة  ساهمت 
من اإلصـــدارات في أســواق الدين املحلية العاملية بإجمالي 9.58 
مليارات دوالر في عام 2017. وتتطلع للمشاركة في عدة إصدارات 

متنوعة في العام الحالي.

الزور األولى

الزور  إدراج شركة شمال  باعتباركم مستشار   ■
املوعد  ومــا  اإلدراج  األولــى، متى ستتقدمون بطلب 

املتوقع لالكتتاب؟

الـــزور األولـــى وهيئة مشروعات  تــقــوم حاليًا شــركــة شــمــال   -
الشراكة بني القطاعني العام والخاص بالحصول على املوافقات 
الالزمة لطرح االكتتاب العام، وسيتم اإلعــالن عنه بعد االنتهاء 

من اإلجراءات املطلوبة.

صفقات كبرى

كبيرة  استحواذ  تتم صفقات  أن  تتوقعون  هــل   ■
على غرار «فيفا» و«زين» و«أمريكانا» في 2018؟

الــذي ستحدث فيه  التنبؤ بالوقت  الــرغــم مــن صعوبة  - على 
عــمــلــيــات االنـــدمـــاج واالســـتـــحـــواذ الــكــبــيــرة، فــإنــنــا نــلــمــس زيـــادة 
مــن خــالل عمليات  النمو  الكويتية بتسريع  الــشــركــات  فــي رغبة 
االســــتــــحــــواذ، كـــمـــا أن هـــنـــاك اهـــتـــمـــامـــًا كـــبـــيـــرًا مــــن املــســتــثــمــريــن 

اإلقليميني والدوليني باالستثمار في الشركات الكويتية. 

شركات عائلية

نفطية  أو  عائلية  إدراج شــركــات  تــتــوقــعــون  هــل   ■
قريبًا؟

2015، أصبحت  عــام  في  ميزان  لشركة  الناجح  اإلدراج  منذ   -
الــشــركــة نــمــوذجــًا نــاجــحــًا ســاهــم فـــي زيـــــادة االهــتــمــام مـــن  قبل 
الــشــركــات الــعــائــلــيــة فــي االكــتــتــاب الــعــام والــتــحــول إلـــى شــركــات 
عامة مدرجة. ومع انتقال الشركات العائلية للجيل الثالث يكون 
وإضافة  املستقبلية  للخطوات  الجهود  تتزايد  أن  الطبيعي  من 
هناك  يكون  أن  املتوقع  فمن  لذلك  لعملياتها،  املؤسسي  الطابع 

إقبال متزايد من هذه الشركات باالتجاه نحو اإلدراج.

مزايا تنافسية

■ ما املزايا التنافسية التي يتمتع بها عمالء التداول 
في الشركة مقارنة مع شركات التداول األخرى؟

فــــي مــــا يــخــتــص بـــخـــدمـــات الــــــتــــــداول، تـــقـــدم شـــركـــة الــوطــنــي 
لــالســتــثــمــار خـــدمـــات وســـاطـــة رفــيــعــة املـــســـتـــوى تــتــمــيــز بــقــدرة 
فائقة على التنفيذ مع سهولة النفاذ إلى أســواق املــال الكويتية 
واإلقليمية والعاملية الرئيسية. ويستطيع العمالء تداول األسهم 
وتحويل األموال بسهولة وسرعة بني األسواق املختلفة من خالل 

تطبيقات التداول االلكتروني املبتكرة في إدارة الوساطة. 

الوطني للوساطة

للوساطة؟  الوطني  لشركة  السوقية  الحصة  مــا   ■
وما أبرز الخدمات التي توفرها لعمالئها؟

- تحتل شــركــة الــوطــنــي لــلــوســاطــة املــالــيــة املــراكــز األولــــى بني 
شركات الوساطة املالية املرخص لها من قبل هيئة أسواق املال، 
حــيــث تسير الــشــركــة وفـــق الــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة الــتــي وضعت 
لها «الوطني لالستثمار» منذ االستحواذ عليها في عام 2007. 
البشري  العنصر  لتطوير  دائــمــًا  لــلــوســاطــة»  «الــوطــنــي  وتسعى 

وطــــرح خـــدمـــات مــمــيــزة لــعــمــالئــهــا، حــيــث قــامــت مــنــذ عـــام 2008 
بــالــتــركــيــز عــلــى خــدمــة الــعــمــالء مــن خـــالل الــتــواجــد فــي عـــدد من 
فروع بنك الكويت الوطني، باإلضافة إلى مركز الشركة الرئيسي 
معامالته  إتــمــام  للعميل  يمكن  حــيــث  الــكــويــت،  بــورصــة  بمبنى 

املصرفية والتداول بكل سهولة.

تأثير التكنولوجيا

شركات  مستقبل  على  التكنولوجيا  تأثير  مــا   ■
االســتــثــمــار فـــي الـــكـــويـــت؟ ومــــا هـــي تــحــضــيــراتــكــم 

ملواجهة هذه التحديات؟

النجاح  واحــد متطلبات  أساسيًا  التكنولوجيا عنصرًا  تبقى 
لــم يتم  إذا  الــحــالــي، وبــالــتــالــي  فــي العصر  الرئيسية ألي شــركــة 
مــواكــبــتــهــا فــســيــكــون مــن الــصــعــب أن تــبــقــى الــشــركــة فــي املــقــدمــة 
ورائـــــدة فـــي مــجــالــهــا. فــمــواكــبــة الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن خـــالل توفير 
الخدمات االلكترونية يساعد شركة الوطني االستثمار بأن تكون 
من الشركات الحديثة واملتطورة واملعروفة بتميزها مقارنة مع 
باقي الشركات ملا تقدمه من خدمات جديدة وتسهيالت لعمالئها. 
الوطني لالستثمار  تقوم شركة  املعطيات  هــذه  مع  وتماشيًا 
بالتحضير لــطــرح منتج اســتــثــمــاري جــديــد بــالــتــعــاون مــع عــدد 
من الشركاء العامليني يرتكز على تسهيل الخدمات االستثمارية 
الــالزمــة  املعلومات  وتوفير  بها  املرتبطة  املصرفية  والعمليات 
للعمالء دون الحاجة إلى التدخل البشري. كما تمكن العميل من 
الكمبيوتر  طريق  عن  االستثمارية  ومحفظته  بحسابه  التحكم 
أو الهاتف الجوال مما يوفر الجهد والوقت وبتكلفة أقل مقارنة 
إلــى استقطاب  يــؤدي  التقليدية، وهــو ما  بالحلول االستثمارية 

شريحة أكبر وأوسع من العمالء. 

إن بي كي كابيتال بارتنرز

بــارتــنــرز» وما  كــي كابيتال  بــي  «ان  عــن  ■ حدثنا 
أهدافها؟ 

 (NBK Capital Partners) بارتنرز  ان بي كي كابيتال  ــــ شركة 
هي ذراع االستثمارات البديلة لشركة الوطني لالستثمار، وتتخذ 
من مركز دبي املالي العاملي مقرًا لها. وتستهدف الشركات التي 
تتمتع بإمكانات نمو كبيرة في منطقة الشرق األوســط وشمال 

أفريقيا. 
الحالي  الوقت  في  بارتنرز  كابيتال  كيه  بي  ان  وتقدم شركة 
املشورة إلى صناديق استثمارية في امللكية الخاصة واالئتمان 
إلى طرحها مؤخرًا ملنصة عقارية من خالل  الخاص، باإلضافة 
الــعــقــاري فــي دول الخليج  صــنــدوق متخصص فــي االســتــثــمــار 
الـــعـــربـــي.  ومـــنـــذ تــأســيــســهــا تــمــكــنــت الــشــركــة مـــن الـــوصـــول إلــى 
مراكز متقدمة من حيث األداء في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، وذلك عبر اعتماد استراتيجية استثمارية طويلة األمد 
قطاعات  خاصة  الــواعــدة  االقتصادية  القطاعات  على  والتركيز 

االستهالك والتعليم والعناية الصحية. 
وتمكنت الشركة من تحقيق عوائد مجزية ملستثمريها عبر 
بناء عالقات وثيقة مع الشركات التي تستثمر بها ومساعدتها 
التعاون  خالل  من  وذلــك  للمساهمني.  مضافة  قيمة  خلق  على 
والعمل  التنفيذية  والــفــرق  الــشــركــات  هــذه  إدارات  مجالس  مــع 
مـــعـــًا عـــلـــى تــحــســني أدائــــهــــا الــتــشــغــيــلــي والـــهـــيـــكـــل الــتــمــويــلــي، 
ومنذ  االستراتيجية.  النمو  فرص  على  التركيز  إلى  باإلضافة 
الشركة  نفذت   2007 عــام  في  استثماري  صندوق  أول  طرحها 
تــخــارجــت بنجاح  قــطــاعــات كما  عــدة  فــي  30 استثمارًا  حــوالــي 

من 17 استثمارا.

* نوفر باقة متنوعة من استشارات الدمج 
واالستحواذ للشركات املتوسطة 

* نتطلع للمشاركة في إصدارات دين 
متنوعة خالل العام الحالي

* جار الحصول على املوافقات الالزمة 
لطرح شمال الزور لالكتتاب العام

* «الوطني للوساطة» تحتل املراكز 
األولى بني الشركات العاملة في البورصة

* «أن بي كي كابيتال بارتنرز» نفذت
 ٣٠ استثمارٱ وتخارجت من ١٧ بنجاح

* ندير أصوًال تبلغ ٦٫٥ مليارات دوالر.. ونطمح إلى زيادتها  
* استراتيجيتنا تعتمد على تحقيق أعلى قيمة مضافة لعمالئها

* نعتمد على خبراتنا الواسعة وشبكة «الوطني» املنتشرة حول العالم
* طرحنا العديد من املنتجات االستثمارية الجديدة.. وهناك املزيد 
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