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نائب رئيس مجلس اإدارة والرئيس التنفيذي: إدراج »MIAX« في بورصة نيويورك خال 2022 

زينل: »أرزان« 
بدأت بـ 2021 قطف ثمار عمل 10 سنوات

| كتب سعود الفضلي |

»من شركة كان يقتصر نشاطها على تمويل شراء السيارات في عام 2012 إلى مجموعة مالية واستثمارية تقدم 
خدمات متكاملة«. بهذه الجملة اختصر نائب رئيس مجلس اإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة أرزان امالية 

للتمويل وااستثمار جاسم زينل التحول في مسيرة »أرزان« خال عقد من الزمان، مؤكدً أنه رغم قصر هذه 
الفترة في عمر الشركات امالية وااستثمارية، إا أن امجموعة استطاعت إنجاز الكثير.

ووصف زينل، في حوار مع »الراي«، »أرزان« بالشركة الفريدة من نوعها، عازيً ذلك إلى مصادر دخلها العديدة 
وامتنوعة، وتواجدها في أكثر من مكان وفي أسواق رئيسية، كبريطانيا وسويسرا وأمانيا وهولندا والوايات 

امتحدة، إضافة إلى حضورها في أسواق بامنطقة كدبي ومصر واأردن.
 وعزا النتائج الجيدة التي أعلنتها امجموعة خال التسعة أشهر اأولى من العام اماضي إلى سياسات 

وإستراتيجيات »أرزان« خال السنوات اماضية، والتي استطاعت من خالها تجاوز جميع الصعاب وبناء أنشطة 
استثمارية ومالية، بدأت بقطف ثمارها العام اماضي. 

وأكد زينل أن »أرزان« تجاوزت تداعيات أزمة كورونا ووضعتها خلف ظهرها، حيث وضعت كافة الخطط 
الازمة استمرارية أنشطتها عن بعد، ساعدها في ذلك أنها كانت مهيأة أصًا من قبل الجائحة للتعامل مع هكذا 

أوضاع استثنائية، سواًء من حيث أنظمة تكنولوجيا امعلومات أو ااتصاات السمعية وامرئية، كما جنبت 
امجموعة مخصصات مالية كافية مواجهة النتائج السلبية الناتجة عن تداعيات الجائحة في عام 2020.  وفيما 
أوضح زينل أن حصة »أرزان« في شركة بورصة الكويت استثمار إستراتيجي وليس للبيع، أفاد بأن أفضل تقييم 

لاستثمار يمكن قياسه باارتفاع الحاصل في سعر سهم شركة البورصة.
وحول إدراج شركة »ميامي إنترناشيونال« امالكة لبورصات »MIAX« والتي تمتلك »أرزان« حصة فيها، في 

بورصة نيويورك، لفت زينل إلى أن مجلس إدارة »ميامي إنترناشيونال« يعمل على إتمام اإدراج خال العام 
جاسم زينلالحالي. وفيما يلي تفاصيل الحوار: 

جاسم زينل متحدثً للزميل سعود الفضلي              )تصوير سعود سالم(

وار
ح

● بداية، هل يمكن القول إن مجموعة أرزان تجاوزت 
تداعيات »كورونا«؟

- بكل تأكيد، تجاوزت مجموعة أرزان  تداعيات 
الــجــائــحــة، حــيــث وضـــعـــت كـــافـــة الــخــطــط الـــازمـــة 
ما ساعدنا  ولعل  بعد.  عن  أنشطتها  استمرارية 
عــلــى ذلـــك أن الــشــركــة كــانــت مــهــيــأة أصـــًا مــن قبل 
استثنائية،  أوضـــاع  هــكــذا  مــع  للتعامل  الجائحة 
ســـــواًء مـــن حــيــث أنــظــمــة تــكــنــولــوجــيــا امــعــلــومــات 
أو ااتــــصــــاات الــســمــعــيــة وامـــرئـــيـــة، الـــتـــي تــربــط 
فمنذ  لها.  التابعة  والشركات  الشركة  دوائــر  كافة 
ــات، وتـــحـــديـــدً مـــنـــذ 10 ســــنــــوات وضــعــنــا  ــدايــ ــبــ الــ
»أرزان«  تكون  أن  إستراتيجية متكاملة تستهدف 
مناطق  فــي  أذرع  لها  استثمارية  مالية  مجموعة 
أن تكون جميع  العالم، وعملنا على  عديدة حــول 
فلما  تكنولوجيً،  مــتــواصــلــة  امــجــمــوعــة  مــكــونــات 
ــادة مــن  ــفـ ــتـ جــــــاءت الـــجـــائـــحـــة كـــنـــا مــهــيــئــن لـــاسـ
باستمرار  لدينا  امــتــوفــرة  التكنولوجية  اأنظمة 
أعمالنا عن بعد، ا سيما أن لدينا تواجد في أكثر 
واأردن  ومــصــر  كبريطانيا وســويــســرا  دولـــة  مــن 

ودبي وغيرها.
ــبــنــا مــخــصــصــات مالية 

ّ
ــــرى، جــن مـــن نــاحــيــة أخـ

كــافــيــة مـــواجـــهـــة الــنــتــائــج الــســلــبــيــة الــنــاتــجــة عن 
ســواًء كمخصصات   ،2020 في  الجائحة  تداعيات 
احترازية استباقية، أو أخرى مقابل تأثر أعمالنا 

في بعض القطاعات نتيجة »كورونا«. 
ــثـــال، لــديــنــا شــركــة تــمــويــل في  وعــلــى ســبــيــل امـ
ــيــــارات اأجــــرة  لــبــنــان مــتــخــصــصــة فـــي تــمــويــل ســ
فقط، تأثرت أعمالها باأزمة ااقتصادية وامالية 
ــة إلــى  ــافـ والــســيــاســيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا لـــبـــنـــان، إضـ
تداعيات الجائحة، لذلك أخذنا مخصصات كافية 
مقابل هذا ااستثمار، ووضعنا خططً لتفادي أي 

تأثر إضافي في امستقبل. 
إلــى ذلــك، وضعت »أرزان« السياسات  وإضــافــة 
الكفيلة بمتابعة أي تطورات للجائحة وتداعياتها 
من خال لجنة متخصصة تتابع هذه التطورات، 
بخصوصها  الــصــادرة  والتوصيات  والتعليمات 

من قبل الجهات امختصة، محليً وعاميً.
● ما تقييمكم أداء امجموعة عن 2021؟

- عكس أداء »أرزان« خال العام امنصرم نجاح 
قبل  من  وضعها  تم  التي  امجموعة  إستراتيجية 
إلى  والهادفة  اإدارة منذ سنوات عديدة،  مجلس 
خــلــق مــؤســســة مــالــيــة واســتــثــمــاريــة مــمــيــزة تــقــدم 
الــخــدمــات امــالــيــة وااســتــثــمــاريــة لــكــافــة عمائها، 
بــــدءً بــالــخــلــيــج ومــــن ثـــم مــنــطــقــة الـــشـــرق اأوســــط 

لتنطلق بعد ذلك إلى العامية.
 10 عمرها  الجديد  وهيكلها  بكيانها  »أرزان« 
سنوات، وهي فترة قصيرة جدً في عمر الشركات 
امالية وااستثمارية لكننا أنجزنا خالها الكثير. 
لــديــنــا شــركــات عــديــدة أوجــدنــاهــا خـــال عــقــد من 
ــاه عــبــر  ــ ــنـ ــ ــا زرعـ ــــوم نـــحـــن نــحــصــد مــ ــيـ ــ ــــان والـ ــــزمـ الـ
أنشطتنا والشركات التابعة لنا. لذلك فإن نتائجنا 
ــدة خـــــال 2021 جــــــاءت نــتــيــجــة ســيــاســات  ــيـ ــجـ الـ
وإســتــراتــيــجــيــات 10 ســـنـــوات، اســتــطــعــنــا خالها 
تجاوز جميع الصعاب وبنينا أنشطة استثمارية 
ومالية بدأنا بقطف ثمارها العام اماضي، بعد أن 

رتنا الجائحة في 2020.
ّ

أخ
شركة  تعتبر  »أرزان«  أن  امطمئن  ــر  اأمـ ولــعــل 
ــادر عـــديـــدة  ــا، أن لـــديـــهـــا مــــصــ ــهـ ــريــــدة مــــن نـــوعـ فــ
ومــتــنــوعــة لــلــدخــل، وتــتــواجــد فـــي أكــثــر مـــن مــكــان 
وفي دول رئيسية، كبريطانيا وسويسرا وأمانيا 
وهولندا والوايات امتحدة، من خال مكاتبها أو 

شركائها.
● بعد النتائج اإيجابية التي حققتها امجموعة في 
التسعة أشهر اأولى من العام اماضي، هل هناك توجه 

للتوصية بتوزيعات للمساهمن عن 2021؟
الــقــرار مــتــروك مجلس اإدارة والجمعية  - هــذا 
اإدارة  ــــي  فـ فـــــدورنـــــا  لـــلـــمـــســـاهـــمـــن،  ــيـــة  الـــعـــمـــومـ
يضعها  الــتــي  اإســتــراتــيــجــيــات  تنفيذ  التنفيذية 
لــرضــا مــســاهــمــيــنــا من  مــجــلــس اإدارة، والــســعــي 

حيث اأداء والنتائج.

وأبــرز  امجموعة  التي وضعتها  الخطط  أبــرز  مــا   ●
اإنجازات التي حققتها؟

لتحقيق  واضــحــة  إستراتيجية  »أرزان«  لــدى   -
امدين  القصير، وكــذلــك على  امـــدى  أهــدافــهــا على 
امجموعة  بــأن تصبح  ونــأمــل  والبعيد،  امــتــوســط 
يتطلب  ما  عامية، وهو  مالية واستثمارية  شركة 
وضــــع الــخــطــط الــكــفــيــلــة بــتــحــقــيــق ذلـــــك، وتــوفــيــر 
الكوادر البشرية وامالية الازمة، وبإذن الله فإننا 

سنحقق ذلك.
بداية قامت الشركة منذ 2012 بتحويل نشاطها 
مـــن شـــركـــة لــتــمــويــل الـــســـيـــارات إلــــى شـــركـــة مــالــيــة 
امالية  الخدمات  كافة  تقدم  متكاملة  واستثمارية 
وااستثمارية، وفــي ضــوء ذلــك تــم وضــع الخطط 
الكفيلة بتحقيق أهدافها. وفي هذا اإطار، أسست 
امجموعة شركة أرزان كابيتال في مركز دبي امالي 
العامي، والتي تندرج تحتها شركتا أرزان ثروات 
أسسنا  كــمــا  ســــي«.  »فـــي  كــابــيــتــال  فينشر  وأرزان 
شـــركـــة أرزان ســـويـــس فـــي جــنــيــف، لــتــكــون شــركــة 
سويسرية متخصصة في إدارة الثروات العائلية، 
حيث بدأت عملها منذ أشهر مع اكتسابها سمعة 
جــيــدة نــتــيــجــة نــوعــيــة امــســتــثــمــريــن مــعــهــا حــالــيــً، 

وسجل أداء الشركة خال عقد من الزمان. 
● هل تحدثنا عن نشاط »أرزان ثروات« وما حققته 

خال الفترة اماضية؟
إيجاد  فــي  ثـــروات« شركة متخصصة  »أرزان   -
فرص استثمارية لعمائها في اأسواق الرئيسية 
ــنــــدا وأمـــانـــيـــا  فــــي الـــعـــالـــم مـــثـــل بـــريـــطـــانـــيـــا وهــــولــ
على  تركيزها  مــع  امتحدة،  والــوايــات  وسويسرا 
الصفقات العقارية، وتدير الشركة التي يقع مقرها 
في دبي، ولديها مكاتب في بريطانيا وسويسرا، 

أكثر من 2.4 مليار دوار حاليً. 
»أرزان  لعبت  اماضية،  العشر  السنوات  وخــال 
ثروات« دور امستشار امالي وااستثماري للعديد 
مــن الــصــفــقــات الــعــقــاريــة، وحــقــقــت عــوائــد مجزية 
لــعــمــاء الــشــركــة، حــيــث قــدمــت مــنــذ تأسيسها في 
2013 اســتــشــارات لـــــ28 اســتــثــمــارً وتــخــارجــت من 
17 استثمارً محققة نتائج إيجابية للغاية، علمً 
أحــــد مستثمري  هـــي  دائـــمـــً  أرزان  مــجــمــوعــة  بــــأن 

مشاريعها.
وتــتــمــيــز الـــشـــركـــة بــســيــاســتــهــا امــتــحــفــظــة فــي 
لـــلـــدخـــل وذات امــخــاطــر  ــدرة  ــ ــ ــول امـ ــ ــ اخـــتـــيـــار اأصـ
امـــحـــدودة والـــتـــي تــحــقــق فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــائــدً 
مجزيً لعمائها، حيث تقوم بتلك الصفقات نيابة 
كــانــوا مؤسسات حكومية أو  عــن عمائها، ســـواًء 
أفـــراد، ممن يبحثون  أو  أو مكاتب عائلية  خاصة 
عن استثمارات متحفظة قليلة امخاطر، لتوفر لهم 
دخًا شهريً ثابتً، إضافة إلى عائد إضافي عند 

التخارج من تلك ااستثمارات.
الـــســـنـــوات  ــــال  ثــــــــروات« خـ »أرزان  أثـــبـــتـــت  لـــقـــد 
امــاضــيــة مـــدى قــدرتــهــا عــلــى تحقيق أهــدافــهــا من 
ــتــــخــــارجــــات الـــنـــاجـــحـــة، وخــــاصــــة خـــال  ــــال الــ خــ
تداعيات  نتيجة  اأســواق  بها  تأثرت  التي  الفترة 
جائحة كورونا وأثرها على اأنشطة ااقتصادية 
نيابة  استثمارية  فرصً  اغتنمت  حيث  امختلفة، 
عن عماء في عام 2020 وتخارجت من بعضها في 
2021 محققة نتائج طيبة للمستثمرين. لذا يعتبر 

2021 من أفضل السنوات أداًء بالنسبة للشركة.
الــدخــل بن  لتنويع مــصــادر  »أرزان«  ● كيف سعت 

الكويت والخارج؟ 
ــــداد إســتــراتــيــجــيــة امــجــمــوعــة قــبــل 10  - مــنــذ إعـ
ســـنـــوات، وضــعــنــا فـــي اعــتــبــارنــا تــنــويــع مــصــادر 
من  معها  للمستثمرين  وكذلك  للمجموعة  الدخل 
العماء، فتم تأسيس شركات تابعة داخل وخارج 
امنطقة أعمال وأنشطة مختلفة، كلها تقع ضمن 

نشاط امجموعة امالي وااستثماري.
وفي الكويت لدى »أرزان« أنشطة عديدة منها:

- إدارة أصول الغير، والتداول في اأسواق امالية 
اإدارة مميزً  أداء  كـــان  بــالــكــويــت والــخــلــيــج، ولــقــد 
ــاق أداء امـــؤشـــرات الــرئــيــســيــة، وتــســعــى الشركة  وفـ

لطرح منتجات استثمارية جديدة في امستقبل. 

امئة في  فــي   14.4 تبلغ  »أرزان« حصة  تملك   -  
شركة بورصة الكويت.

- لــلــمــجــمــوعــة حــصــة مــمــتــازة فـــي شــركــة وافـــر، 
والتي تتميز بأدائها الجيد وتنوع مصادر دخلها.

- نمتلك حصة في شركة إيفا هيرميس الرائدة 
في الوساطة امالية بالكويت.

الــســوق  فـــي  تــعــمــل  الــتــي   »Easy Buy« شــركــة -
امــحــلــي مــنــذ ســـنـــوات وتــخــتــص بــتــقــديــم خــدمــات 
الــبــيــع بــاأقــســاط، مــتــوســطــي ومـــحـــدودي الــدخــل. 

والشركة آخذة في النمو ولديها 57 فرعً حاليً.
الغير،  ــوال  أمــ لتحصيل  شــركــة  »أرزان«  لـــدى   -
التي  العقارية والــتــجــاريــة  كــامــصــارف والــشــركــات 
ــــي شــركــة  ــن، وهـ ــ ــريـ ــ ــــدى اآخـ لـــديـــهـــا مــســتــحــقــات لـ

متخصصة وفيها طاقم عمل كبير. 
امجموعة كما ذكرت  فلدى  الكويت،  أمــا خــارج 
سابقً شركة أرزان كابيتال وتوابعها، إضافة إلى 
»أرزان« فــي مصر  شــركــات وســاطــة مالية تابعة لـــــ
واأردن، حيث إن شركة أرزان للوساطة في مصر 
أصبحت في مرتبة متقدمة بن شركات الوساطة 
هناك ونحن بصدد بتطويرها، كما أن شركتنا في 
اأردن لها ثقلها بن الشركات العاملة بالوساطة 

امالية هناك. 
بــتــنــويــع  نـــؤمـــن  »أرزان«  فــــي  فـــإنـــنـــا  ــً،  ــومـ ــمـ وعـ
مــصــادر الــدخــل لــتــفــادي أي تقلبات فــي اأســـواق 

والقطاعات ااقتصادية.
● إذا أردنا أن نطلق وصفً مختصرً أداء امجموعة 

في العامن امنصرمن، ماذا يمكن أن نقول؟
- بـــاخـــتـــصـــار، انـــتـــهـــت امـــجـــمـــوعـــة مــــن إنـــجـــاز 
اأعــمــال  ونــمــوذج  الشاملة  امــالــيــة  الهيكلة  إعـــادة 
بــدايــة  يعتبر 2021  فيما  الــســابــقــة،  الــســنــوات  فــي 
اإستراتيجيات  ثــمــار  وجــنــي  امجموعة  انــطــاق 

والجهود التي تم بذلها خال الفترة السابقة.
● ما تقييمكم مساهمة »أرزان« في شركة بورصة 

الكويت؟
- اســتــثــمــارنــا فــي شــركــة بــورصــة الــكــويــت أحــد 

ااســتــثــمــارات اإســتــراتــيــجــيــة ضــمــن مــجــال عمل 
امــالــي، حيث دخلنا فــي هذا  الــنــشــاط  »أرزان« فــي 
ــثـــمـــار بـــنـــظـــرة إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، والــحــمــدلــلــه  ــتـ ااسـ
وفــقــنــا فــي ذلـــك، فــالــســوق تــطــور وتــطــور مــعــه أداء 
شركة البورصة، وأكبر دليل على ذلك سعر سهم 
لــه مقارنة  الكبير  »الــبــورصــة« حــالــيــً، واارتـــفـــاع 
بــمــا كــــان عــلــيــه قــبــل اســـتـــحـــواذنـــا عــلــى الــحــصــة، 
فسعر السهم يعكس تقييم السوق للشركة، وهذا 
ااســتــثــمــار بــالــنــســبــة لــنــا كــمــا قــلــت إســتــراتــيــجــي 

وليس للبيع. 
● هناك أهداف محددة وضعتها امجموعة وتسعى 

لتنفيذها خال العام الحالي واأعوام امقبلة؟
وأنشطتها  أعمالها  لتطوير  »أرزان«  تسعى   -
لذا  امنطقة،  وقاعدة عمائها، وخاصة من خــارج 
استثمارية  فــرص  تقديم  على  امجموعة  ستعمل 
لها  التابعة  الشركات  خــال  مــن  لعمائها  مميزة 

وامتخصصة. 
● هل هناك صفقات استحواذ أو تخارج مطروحة 

على أجندة امجموعة في امدى امنظور؟
اســتــثــمــاريــة  فـــرصـــة  كـــل  »أرزان«  فـــي  نـــــدرس   -
تــتــوافــق مـــع ســيــاســة وإســتــراتــيــجــيــة امــجــمــوعــة، 
الخبرات  نملك  لــم  مــا  استثمار  أي  فــي  نــدخــل  وا 
الكافية، وما لم يكن ضمن نشاط امجموعة. ومتى 
مــا وجــدنــا فــرصــة مناسبة، فسيتم اإعـــان عنها 

وفقً لضوابط هيئة أسواق امال بشأن اإفصاح.
أما بالنسبة للشركات التابعة التي تدير أصوًا 
نيابة عن امستثمرين، فلها سياساتها ومنظورها 
وقواعدها بدخول أي استثمار والتخارج منه، فقد 
تتخارج من استثمار أو تدخل في استثمار جديد 

في الوقت امناسب.
إنترناشيونال«  »مــيــامــي  فــي  حصة  تتملكون   ●  
أميركية،  بورصات   4 امتاك  أعلنتم سابقً عن  التي 
أحدها تقليدية و3 لخيارات اأسهم، هل لنا أن نتعرف 
تطورات  آخــر  ومــا  الشركة،  فــي  ملكيتكم  نسبة  على 

أدائها؟
- نــحــن نستثمر فــي »مــيــامــي إنــتــرنــاشــيــونــال« 
امالكة لبورصات »MIAX« منذ أكثر من 12 سنة، 
إدراجها  إتمام  على  الشركة  إدارة  ويعمل مجلس 

في بورصة نيويورك خال العام الحالي. 
لقد استحوذت بورصات »MIAX« على حصة 
جيدة من السوق خال الفترة اأخيرة، إذ تتضمن 
اأميركية،  اأسهم  لخيارات  و3  تقليدية  بورصة 
لتلك  امــالــكــة  الــشــركــة  فــي  أرزان  وحــصــة مجموعة 
الــبــورصــات بــحــدود 3 فــي امــئــة. ونــحــن بانتظار 
سهمها  ســعــر  سينعكس  حــيــث   ،»MIAX« إدراج 
بكل  فيها  »أرزان«  ملكية  تقييم  على  اإدراج  بعد 

تأكيد. 
● هل لديكم النية إدراج »أرزان« في بورصات خارج 

الكويت؟
- منذ 10 سنوات، قلنا إننا نريد تأسيس شركة 
شركة  يــومــً  نــراهــا  أن  نتمنى  واستثمارية  مالية 
فإن  لذلك  فقط،  إقليمية  أو  محلية  وليست  عامية 
إدراج »أرزان« في أسواق خارجية يبقى أمرً ممكنً 

عندما يحن الوقت امناسب.

تقليل امخاطر
وتـــقـــديـــم  اأصـــــــــول  إدارة  ــــي  فـ ريــــادتــــكــــم  رغــــــم   ●
ــارات لــصــفــقــات مــهــمــة فـــي أســـــواق خــارجــيــة  ــتـــشـ ااسـ
عبر »أرزان ثــروات«، إا أننا لم ناحظ صفقات بارزة 

للشركة محليً، ماذا؟
- أولوياتنا تنويع مصادر الدخل مستثمرينا، 
وتـــقـــلـــيـــل مـــخـــاطـــرهـــم، ومـــعـــظـــم مــســتــثــمــريــنــا مــن 
الكويت والخليج والشرق اأوسط يريدون تقليل 
لذا نعمل على إيجاد استثمارات لهم  مخاطرهم، 
خـــارج امــنــطــقــة لــلــمــوازنــة بــن مــخــاطــرهــم امحلية 
والــعــامــيــة بــالــنــســبــة إجــمــالــي مــخــاطــر امــحــفــظــة، 
ذات  امتقدمة  الـــدول  فــي  بااستثمار  وننصحهم 
امــخــاطــر امــنــخــفــضــة وذات الــتــصــنــيــف الــســيــادي 
امــرتــفــع، كبريطانيا وهــولــنــدا وأمــانــيــا والــوايــات 

امتحدة.
ــــي ســـويـــســـرا  ــــب فــ ــانــ ــ ــا مــــســــتــــثــــمــــرون أجــ ــنــ ــديــ لــ
وبــريــطــانــيــا نــتــمــنــى أن يــســتــثــمــروا فـــي امــنــطــقــة، 
وبعض عمائنا يتحدثون معنا حول استثمارات 
ــقـــدم لـــهـــم اســـتـــشـــارات  فــــي امــنــطــقــة يــــريــــدون أن نـ
بخصوصها أو ندخل معهم كشريك إستراتيجي 

فيها. 
 
ً
مهيأ يكن  لم  فإنه  الكويتي،  للسوق  بالنسبة 
قبل 8 أو 9 سنوات، أما اليوم فالوضع مختلف، 
لذا ننظر بجدية لتحويل بعض أعمالنا والتركيز 
الكويت وزيــادة أنشطتنا محليً، أن هناك  على 
جهة رقابية ممثلة بهيئة أسواق امال من اممكن 
أن تــســاعــدنــا فـــي عــمــلــنــا هـــنـــا، ووجــــــود »هــيــئــة 
اأســــــــواق« كــجــهــة رقـــابـــيـــة يــطــمــئــن امــســتــثــمــريــن 
الشركات  بأن  »أرزان«  اأجانب، ونحن نؤمن في 
و»هيئة اأسواق« وبورصة الكويت هم في الواقع 
شركاء في تنمية الدولة وتحقيق رؤية الحكومة 

في جعل الكويت مركزً ماليً.

 أول شركة تقدم خدمة 
 التداول بالهامش 

لفت زينل إلى أن »أرزان« تعتبر أول 
شركة تقدم خدمة التداول بالهامش في 

بورصة الكويت، حيث تقدم إدارة اأصول 
لدى الشركة الخدمة حاليً من يريد من 

امتداولن. 
وبالنسبة لتقدم الشركة بطلب رخصة صانع 

سوق ثم سحبها للطلب، قال: »نحن في 
)أرزان( نشجع ونؤيد وجود صناع سوق في 

بورصة الكويت، فا سوق من غير صناع 
سوق، وهيئة أسواق امال تعرف ذلك لذلك 

قننت الترخيص للخدمة ووضعت شروط 
تقديمها«. 

وتابع زينل: »عندما تقدمنا بطلب لترخيص 
الخدمة كنا نريد أن نعرف الشروط ونجري 

دراساتنا حول ذلك، إا أننا آثرنا بعدها 
سحب الطلب وفقً أولوياتنا وبناء على 

الدراسات التي أجريناها، وتأجيل تقديم 
الخدمة لفترة احقة«. 

 إستراتيجية جديدة
 لـ 3 سنوات 

أفاد زينل بأن »أرزان« تضع حاليً امامح 
اأخيرة إستراتيجيتها للسنوات الثاث 

امقبلة، متوقعً اانتهاء منها خال الشهر 
الجاري. وقال إن الخطة الجديدة تهدف 

استمرارية أعمال الشركة الحالية والتوسع 
فيها. 

 »أرزان في سي«  
 نجاحات باهرة 

 برأسمال... جريء 

قال زينل إن »أرزان في سي« شركة تأسست 
قبل نحو 9 سنوات في جزر كايمان، 

تستثمر من خال صناديقها في مبادرات 
رأس امال الجريء والشركات امتخصصة 

في تطوير استخدام التكنولوجيا في 
اأنشطة ااقتصادية امختلفة، حيث 
كانت الشركة، على سبيل امثال، أحد 

امستثمرين في شركة كريم وكذلك في 
شركة سويفل. 

وأضاف أنه رغم أن معدل النجاح في 
هذا النوع من ااستثمار يكون عادة في 

شركة أو شركتن من كل 10 شركات يتم 
ااستثمار فيها، فإن امعدل الذي سجلته 

»أرزان في سي« أعلى من ذلك بكثير، حيث 
حققت نجاحات مبهرة خال السنوات 
اماضية، مشيرً إلى تأسيس الشركة 

صندوقن حتى اآن يستثمران في مبادرات 
رأس امال الجريء في منطقة الشرق 

اأوسط وشمال أفريقيا، وامتاكها لفريق 
عمل مميز.

 ارتفاع ليس مفتعًا

حول بورصة الكويت وتوقعاته أداء 
شركاتها خال العام الحالي، أشار زينل 

إلى أن أداء البورصة كان مميزً خال العام 
اماضي، قائًا إن ذلك اأداء قد يكون 

تصحيحً في ظل اأداء غير الجيد في عام 
.2020

وأعرب عن أمله بأن يحافظ السوق خال 
العام الحالي على أدائه في 2021 ويرتفع 

بمستويات معقولة، وأن يكون اارتفاع 
بقوة اأداء وليس مفتعًا، مشيرً إلى 

أن امستثمر حاليً يطمئن لاستثمار في 
السوق أن أرقام وإفصاحات الشركات 

تعكس واقعها بفضل رقابة هيئة أسواق 
امال، عكس ما كان سابقً. 

 أسهم مظلومة 

أكد زينل أن سوق اأوراق امالية هو مرآة 
تعكس الحالة ااقتصادية والسياسية 

وااجتماعية في الدولة، مضيفً »أحيانً 
يكون السوق )زين( وأداء الشركات جيد 

لكن اأوضاع السياسية متأزمة فيتأثر 
السوق وشركاته سلبً بذلك، بل إن السوق 
يتأثر حتى ببعض اموضوعات واأحداث 

ااجتماعية«. 
وأضاف »سعر السهم يعبر عادة عن 

تقييم الشركة، لكن هناك شركات تكون 
مظلومة في أسعار أسهمها فقط أن ليس 

لها توزيعات، دون أن ينظر امتداول أو 
امستثمر في السوق إلى اأسباب التي 

تجعلها تفضل عدم التوزيع، وذلك 
لتوظيف السيولة في تنمية أعمال الشركة 

من أجل النمو، بعكس ما هو حاصل عاميً، 
حيث يتم التركيز على كيفية نمو الشركة 

وتطورها وزيادة أنشطتها، وا يحصر 
امستثمرون تقييمهم للسهم بتوزيعاته 

فقط«.

حصتنا في »بورصة الكويت« 
استثمار إستراتيجي 

2.4 مليار دوار أصوًا
 تديرها »أرزان ثروات«  

سياسة »أرزان ثروات«   
متحفظة وتحقق لعمائها                        

دخًا شهريً ثابتً   

»أرزان« تحولت من شركة 
تمويل سيارات مجموعة 

مالية واستثمارية 

شركة فريدة بمصادر دخل متنوعة 
وتواجد بأسواق رئيسية كبريطانيا 
وسويسرا وهولندا وأمانيا وأميركا 

امجموعة تمتلك حصصً في »إيفا 
هيرميس« و»شركتن تابعتن«

في مصر واأردن للوساطة 

شركة تحصيل في الكويت 
                    »Easy Buy« و57 فرعً لـ

تقدم خدمات البيع باأقساط 

ندرس كل الفرص التي تتوافق
مع إستراتيجيتنا 

نسعى للتحول بالشركة 
من امحلية للعامية

F.AlMunaya
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