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

زينل« :أرزان»
بدأت بـ  2021قطف ثمار عمل  10سنوات
| كتب سعود الفضلي |

حوار

«من شركة كان يقتصر نشاطها على تمويل شراء السيارات في عام  2012إلى 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.
ظهرها ،حيث وضعت كافة الخطط
خلف
ووضعتها
وأكد زينل أن «أرزان» تجاوزت تداعيات أزمة
كوروناذلك أنها كانت مهيأة ً
أصا من قبل الجائحة للتعامل مع هكذا
الازمة استمرارية أنشطتها عن بعد ،ساعدها في
أوضاع استثنائيةً ،
سواء من حيث أنظمة تكنولوجيا امعلومات أو ااتصاات السمعية وامرئية ،كما جنبت
امجموعة مخصصات مالية كافية مواجهة النتائج السلبية الناتجة عن تداعيات الجائحة في عام  .2020وفيما
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 « »MIAXوالتي تمتلك «أرزان» حصة فيها ،في
بورصة نيويورك ،لفت زينل إلى أن مجلس إدارة «ميامي إنترناشيونال» يعمل على إتمام اإدراج خال العام
الحالي .وفيما يلي تفاصيل الحوار:
● بداية ،هل يمكن القول إن مجموعة أرزان تجاوزت
تداعيات «كورونا»؟
 بكل تأكيد ،تجاوزت مجموعة أرزان تداعياتال ـجــائ ـحــة ،ح ـيــث وض ـع ــت ك ــاف ــة ال ـخ ـطــط ال ــازم ــة
استمرارية أنشطتها عن بعد .ولعل ما ساعدنا
ً
عـلــى ذل ــك أن الـشــركــة كــانــت مـهـيــأة أص ــا مــن قبل
الجائحة للتعامل مــع هـكــذا أوض ــاع استثنائية،
ســ ً
ـواء م ــن ح ـيــث أن ـظ ـمــة تـكـنــولــوجـيــا امـعـلــومــات
أو اات ـ ـصـ ــاات ال ـس ـم ـع ـيــة وام ــرئـ ـي ــة ،ال ـت ــي تــربــط
كافة دوائــر الشركة والشركات التابعة لها .فمنذ
الـ ـب ــداي ــات ،وت ـح ــدي ــدً م ـن ــذ  10سـ ـن ــوات وضـعـنــا
إستراتيجية متكاملة تستهدف أن تكون «أرزان»
مجموعة مالية استثمارية لها أذرع فــي مناطق
عديدة حــول العالم ،وعملنا على أن تكون جميع
مـكــونــات امـجـمــوعــة مـتــواصـلــة تكنولوجيً ،فلما
جـ ـ ــاءت ال ـج ــائ ـح ــة ك ـن ــا م ـه ـي ـئــن ل ــاس ـت ـف ــادة مــن
اأنظمة التكنولوجية امـتــوفــرة لدينا باستمرار
أعمالنا عن بعد ،ا سيما أن لدينا تواجد في أكثر
مــن دول ــة كبريطانيا وســويـســرا ومـصــر واأردن
ودبي وغيرها.
ّ
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،جــنـبـنــا مـخـصـصــات مالية
كــاف ـيــة م ــواج ـه ــة ال ـن ـتــائــج الـسـلـبـيــة ال ـنــات ـجــة عن
تداعيات الجائحة في  ،2020سـ ً
ـواء كمخصصات
احترازية استباقية ،أو أخرى مقابل تأثر أعمالنا
في بعض القطاعات نتيجة «كورونا».
وع ـلــى سـبـيــل ام ـث ــال ،لــديـنــا شــركــة تـمــويــل في
ل ـب ـنــان مـتـخـصـصــة ف ــي ت ـمــويــل سـ ـي ــارات اأج ــرة
فقط ،تأثرت أعمالها باأزمة ااقتصادية وامالية
وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي يـعـيـشـهــا ل ـب ـنــان ،إض ــاف ــة إلــى
تداعيات الجائحة ،لذلك أخذنا مخصصات كافية
مقابل هذا ااستثمار ،ووضعنا خططً لتفادي أي
تأثر إضافي في امستقبل.
وإضــافــة إلــى ذلــك ،وضعت «أرزان» السياسات
الكفيلة بمتابعة أي تطورات للجائحة وتداعياتها
من خال لجنة متخصصة تتابع هذه التطورات،
والتعليمات والتوصيات الـصــادرة بخصوصها
من قبل الجهات امختصة ،محليً وعاميً.
● ما تقييمكم أداء امجموعة عن 2021؟
 عكس أداء «أرزان» خال العام امنصرم نجاحإستراتيجية امجموعة التي تم وضعها من قبل
مجلس اإدارة منذ سنوات عديدة ،والهادفة إلى
خـلــق مــؤسـســة مــالـيــة واس ـت ـث ـمــاريــة مـمـيــزة تـقــدم
الـخــدمــات امــالـيــة وااسـتـثـمــاريــة لـكــافــة عمائها،
بـ ــدءً بــالـخـلـيــج وم ــن ث ــم مـنـطـقــة ال ـش ــرق اأوس ــط
لتنطلق بعد ذلك إلى العامية.
«أرزان» بكيانها وهيكلها الجديد عمرها 10
سنوات ،وهي فترة قصيرة جدً في عمر الشركات
امالية وااستثمارية لكننا أنجزنا خالها الكثير.
لــديـنــا شــركــات عــديــدة أوجــدنــاهــا خ ــال عـقــد من
الـ ــزمـ ــان وال ـ ـيـ ــوم ن ـح ــن ن ـح ـصــد م ــا زرع ـ ـنـ ــاه عـبــر
أنشطتنا والشركات التابعة لنا .لذلك فإن نتائجنا
ال ـج ـي ــدة خ ـ ــال  2021جـ ـ ــاءت ن ـت ـي ـجــة س ـيــاســات
وإسـتــراتـيـجـيــات  10س ـن ــوات ،اسـتـطـعـنــا خالها
تجاوز جميع الصعاب وبنينا أنشطة استثمارية
ومالية بدأنا بقطف ثمارها العام اماضي ،بعد أن
ّ
أخرتنا الجائحة في .2020
ولـعــل اأم ــر امطمئن أن «أرزان» تعتبر شركة
ف ــري ــدة م ــن ن ــوع ـه ــا ،أن ل ــدي ـه ــا مـ ـص ــادر ع ــدي ــدة
ومـتـنــوعــة ل ـلــدخــل ،وت ـتــواجــد ف ــي أك ـثــر م ــن مـكــان
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؟
 هــذا الـقــرار مـتــروك مجلس اإدارة والجمعيةال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــن ،ف ـ ــدورن ـ ــا فـ ــي اإدارة
التنفيذية تنفيذ اإسـتــراتـيـجـيــات الـتــي يضعها
مـجـلــس اإدارة ،وال ـس ـعــي لــرضــا مـســاهـمـيـنــا من
حيث اأداء والنتائج.
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● مــا أبــرز الخطط التي وضعتها امجموعة وأبــرز
اإنجازات التي حققتها؟
 لــدى «أرزان» إستراتيجية واضـحــة لتحقيقأهــدافـهــا على امــدى القصير ،وكــذلــك على امدين
امـتــوســط والبعيد ،ونــأمــل بــأن تصبح امجموعة
شركة مالية واستثمارية عامية ،وهو ما يتطلب
وضـ ــع ال ـخ ـطــط الـكـفـيـلــة بـتـحـقـيــق ذل ـ ــك ،وتــوف ـيــر
الكوادر البشرية وامالية الازمة ،وبإذن الله فإننا
سنحقق ذلك.
بداية قامت الشركة منذ  2012بتحويل نشاطها
م ــن شــركــة لـتـمــويــل ال ـس ـي ــارات إل ــى شــركــة مــالـيــة
واستثمارية متكاملة تقدم كافة الخدمات امالية
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
وأرزان فينشر كــابـيـتــال «ف ــي س ــي» .كـمــا أسسنا
شــركــة أرزان ســويــس ف ــي ج ـن ـيــف ،ل ـت ـكــون شــركــة
سويسرية متخصصة في إدارة الثروات العائلية،
حيث بدأت عملها منذ أشهر مع اكتسابها سمعة
ج ـيــدة نـتـيـجــة نــوعـيــة امـسـتـثـمــريــن مـعـهــا حــالـيــً،
وسجل أداء الشركة خال عقد من الزمان.
● هل تحدثنا عن نشاط «أرزان ثروات» وما حققته
خال الفترة اماضية؟
 «أرزان ث ــروات» شركة متخصصة فــي إيجادفرص استثمارية لعمائها في اأسواق الرئيسية
ف ــي ال ـع ــال ــم م ـث ــل ب ــري ـط ــان ـي ــا وه ــولـ ـن ــدا وأم ــان ـي ــا
وسويسرا والــوايــات امتحدة ،مــع تركيزها على
الصفقات العقارية ،وتدير الشركة التي يقع مقرها
في دبي ،ولديها مكاتب في بريطانيا وسويسرا،
أكثر من  2.4مليار دوار حاليً.
وخــال السنوات العشر اماضية ،لعبت «أرزان
ثروات» دور امستشار امالي وااستثماري للعديد
مــن الـصـفـقــات ال ـع ـقــاريــة ،وحـقـقــت عــوائــد مجزية
لـعـمــاء الـشــركــة ،حـيــث قــدمــت مـنــذ تأسيسها في
 2013اس ـت ـشــارات لـ ــ 28اسـتـثـمــارً وت ـخــارجــت من
 17استثمارً محققة نتائج إيجابية للغاية ،علمً
ب ــأن مـجـمــوعــة أرزان دائ ـم ــً ه ــي أح ــد مستثمري
مشاريعها.
وت ـت ـم ـيــز ال ـش ــرك ــة ب ـس ـيــاس ـت ـهــا ام ـت ـح ـف ـظــة فــي
اخ ـت ـي ــار اأص ـ ــول ام ـ ــدرة ل ـلــدخــل وذات ام ـخــاطــر
امـ ـح ــدودة وال ـت ــي تـحـقــق ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه عــائــدً
مجزيً لعمائها ،حيث تقوم بتلك الصفقات نيابة
عــن عمائها ،سـ ً
ـواء كــانــوا مؤسسات حكومية أو
خاصة أو مكاتب عائلية أو أف ــراد ،ممن يبحثون
عن استثمارات متحفظة قليلة امخاطر ،لتوفر لهم
ً
دخا شهريً ثابتً ،إضافة إلى عائد إضافي عند
التخارج من تلك ااستثمارات.
ل ـق ــد أث ـب ـت ــت «أرزان ثـ ـ ـ ــروات» خـ ــال ال ـس ـن ــوات
امــاضـيــة م ــدى قــدرتـهــا عـلــى تحقيق أهــداف ـهــا من
خ ـ ــال الـ ـتـ ـخ ــارج ــات الـ ـن ــاجـ ـح ــة ،وخـ ــاصـ ــة خ ــال
الفترة التي تأثرت بها اأســواق نتيجة تداعيات
جائحة كورونا وأثرها على اأنشطة ااقتصادية
امختلفة ،حيث اغتنمت فرصً استثمارية نيابة
عن عماء في عام  2020وتخارجت من بعضها في
 2021محققة نتائج طيبة للمستثمرين .لذا يعتبر
 2021من أفضل السنوات ً
أداء بالنسبة للشركة.
● كيف سعت «أرزان» لتنويع مـصــادر الــدخــل بن
الكويت والخارج؟
 مـنــذ إعـ ــداد إسـتــراتـيـجـيــة امـجـمــوعــة قـبــل 10سـ ـن ــوات ،وض ـع ـنــا ف ــي اع ـت ـبــارنــا ت ـنــويــع م ـصــادر
الدخل للمجموعة وكذلك للمستثمرين معها من
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 اماليةبــالـكــويــت والـخـلـيــج ،ولـقــد كــان أداء اإدارة مميزً
وف ــاق أداء ام ــؤش ــرات الــرئـيـسـيــة ،وتـسـعــى الشركة
لطرح منتجات استثمارية جديدة في امستقبل.

(تصوير سعود سالم)
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حصتنا في «بورصة الكويت»
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سياسة «أرزان ثروات»
متحفظة وتحقق لعمائها
ً
دخا 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
و 57فرعً لـ «»Easy Buy
تقدم خدمات البيع باأقساط
ندرس كل الفرص التي تتوافق
مع إستراتيجيتنا
نسعى للتحول بالشركة
من امحلية للعامية
 تملك «أرزان» حصة تبلغ  14.4فــي امئة فيشركة بورصة الكويت.
 لـلـمـجـمــوعــة حـصــة م ـم ـتــازة ف ــي شــركــة واف ــر،والتي تتميز بأدائها الجيد وتنوع مصادر دخلها.
 نمتلك حصة في شركة إيفا هيرميس الرائدةفي الوساطة امالية بالكويت.
 شــركــة « »Easy Buyال ـتــي تـعـمــل ف ــي الـســوقام ـح ـلــي م ـنــذ س ـن ــوات وت ـخ ـتــص بـتـقــديــم خــدمــات
الـبـيــع بــاأق ـســاط ،مـتــوسـطــي وم ـح ــدودي الــدخــل.
والشركة آخذة في النمو ولديها  57فرعً حاليً.
 ل ــدى «أرزان» شــركــة لتحصيل أم ــوال الغير،كــامـصــارف والـشــركــات العقارية والـتـجــاريــة التي
ل ــدي ـه ــا م ـس ـت ـح ـقــات لـ ــدى اآخـ ــريـ ــن ،وهـ ــي شــركــة
متخصصة وفيها طاقم عمل كبير.
أمــا خــارج الكويت ،فلدى امجموعة كما ذكرت
سابقً شركة أرزان كابيتال وتوابعها ،إضافة إلى
شــركــات وســاطــة مالية تابعة ل ـ ــ«أرزان» فــي مصر
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.
وع ـم ــوم ــً ،فــإن ـنــا ف ــي «أرزان» ن ــؤم ــن بـتـنــويــع
م ـصــادر الــدخــل لـتـفــادي أي تقلبات فــي اأس ــواق
والقطاعات ااقتصادية.
● إذا أردنا أن نطلق وصفً مختصرً أداء امجموعة
في العامن امنصرمن ،ماذا يمكن أن نقول؟
 ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ،ان ـت ـه ــت ام ـج ـم ــوع ــة مـ ــن إن ـج ــازإع ــادة الهيكلة امــالـيــة الشاملة ون ـمــوذج اأعـمــال
فــي ال ـس ـنــوات الـســابـقــة ،فيما يعتبر  2021بــدايــة
انـطــاق امجموعة وجـنــي ثـمــار اإستراتيجيات
والجهود التي تم بذلها خال الفترة السابقة.
● ما تقييمكم مساهمة «أرزان» في شركة بورصة
الكويت؟
 -اسـتـثـمــارنــا فــي شــركــة بــورصــة الـكــويــت أحــد

ااس ـت ـث ـمــارات اإسـتــراتـيـجـيــة ضـمــن م ـجــال عمل
«أرزان» فــي الـنـشــاط امــالــي ،حيث دخلنا فــي هذا
ااس ـت ـث ـم ــار ب ـن ـظ ــرة إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،وال ـح ـمــدل ـلــه
وفـقـنــا فــي ذل ــك ،فــالـســوق تـطــور وتـطــور مـعــه أداء
شركة البورصة ،وأكبر دليل على ذلك سعر سهم
«ال ـبــورصــة» حــالـيــً ،واارت ـف ــاع الكبير لــه مقارنة
ب ـمــا كـ ــان ع ـل ـيــه ق ـبــل اس ـت ـح ــواذن ــا ع ـلــى ال ـح ـصــة،
فسعر السهم يعكس تقييم السوق للشركة ،وهذا
ااس ـت ـث ـمــار بــالـنـسـبــة لـنــا كـمــا قـلــت إسـتــراتـيـجــي
وليس للبيع.
● هناك أهداف محددة وضعتها امجموعة وتسعى
لتنفيذها خال العام الحالي واأعوام امقبلة؟
 تسعى «أرزان» لتطوير أعمالها وأنشطتهاوقاعدة عمائها ،وخاصة من خــارج امنطقة ،لذا
ستعمل امجموعة على تقديم فــرص استثمارية
مميزة لعمائها مــن خــال الشركات التابعة لها
وامتخصصة.
● هل هناك صفقات استحواذ أو تخارج مطروحة
على أجندة امجموعة في امدى امنظور؟
 ن ـ ــدرس ف ــي «أرزان» ك ــل ف ــرص ــة اسـتـثـمــاريــةت ـتــوافــق م ــع س ـيــاســة وإس ـتــرات ـي ـج ـيــة امـجـمــوعــة،
وا نــدخــل فــي أي استثمار مــا لــم نملك الخبرات
الكافية ،وما لم يكن ضمن نشاط امجموعة .ومتى
مــا وجــدنــا فــرصــة مناسبة ،فسيتم اإع ــان عنها
وفقً لضوابط هيئة أسواق امال بشأن اإفصاح.
ً
أما بالنسبة للشركات التابعة التي تدير أصوا
نيابة عن امستثمرين ،فلها سياساتها ومنظورها
وقواعدها بدخول أي استثمار والتخارج منه ،فقد
تتخارج من استثمار أو تدخل في استثمار جديد
في الوقت امناسب.
● تتملكون حصة فــي «مـيــامــي إنترناشيونال»
التي أعلنتم سابقً عن امتاك  4بورصات أميركية،
أحدها تقليدية و 3لخيارات اأسهم ،هل لنا أن نتعرف
على نسبة ملكيتكم فــي الشركة ،ومــا آخــر تطورات
أدائها؟
 نـحــن نستثمر فــي «مـيــامــي إنـتــرنــاشـيــونــال»امالكة لبورصات « »MIAXمنذ أكثر من  12سنة،
ويعمل مجلس إدارة الشركة على إتمام إدراجها
في بورصة نيويورك خال العام الحالي.
لقد استحوذت بورصات « »MIAXعلى حصة
جيدة من السوق خال الفترة اأخيرة ،إذ تتضمن
بورصة تقليدية و 3لخيارات اأسهم اأميركية،
وحـصــة مجموعة أرزان فــي الـشــركــة امــالـكــة لتلك
ال ـبــورصــات ب ـحــدود  3فــي ام ـئــة .ون ـحــن بانتظار
إدراج « ،»MIAXحـيــث سينعكس سـعــر سهمها
بعد اإدراج على تقييم ملكية «أرزان» فيها بكل
تأكيد.
● هل لديكم النية إدراج «أرزان» في بورصات خارج
الكويت؟
 منذ  10سنوات ،قلنا إننا نريد تأسيس شركةمالية واستثمارية نتمنى أن نــراهــا يــومــً شركة
عامية وليست محلية أو إقليمية فقط ،لذلك فإن
إدراج «أرزان» في أسواق خارجية يبقى أمرً ممكنً
عندما يحن الوقت امناسب.

تقليل امخاطر
● رغـ ـ ــم ري ــادتـ ـك ــم فـ ــي إدارة اأص ـ ـ ـ ــول وت ـق ــدي ــم
ااس ـت ـش ــارات لـصـفـقــات مـهـمــة ف ــي أس ـ ــواق خــارجـيــة
عبر «أرزان ثــروات» ،إا أننا لم ناحظ صفقات بارزة
للشركة محليً ،ماذا؟
 أولوياتنا تنويع مصادر الدخل مستثمرينا،وت ـق ـل ـيــل م ـخ ــاط ــره ــم ،وم ـع ـظ ــم م ـس ـت ـث ـمــري ـنــا مــن
الكويت والخليج والشرق اأوسط يريدون تقليل
مخاطرهم ،لذا نعمل على إيجاد استثمارات لهم
خ ــارج امـنـطـقــة لـلـمــوازنــة بــن مـخــاطــرهــم امحلية
وال ـعــام ـيــة بــالـنـسـبــة إج ـمــالــي م ـخــاطــر امـحـفـظــة،
وننصحهم بااستثمار فــي ال ــدول امتقدمة ذات
ام ـخــاطــر امـنـخـفـضــة وذات الـتـصـنـيــف ال ـس ـيــادي
امــرتـفــع ،كبريطانيا وهــولـنــدا وأمــانـيــا والــوايــات
امتحدة.
ل ــديـ ـن ــا مـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون أج ـ ــان ـ ــب ف ـ ــي س ــويـ ـس ــرا
وبــري ـطــان ـيــا نـتـمـنــى أن يـس ـتـثـمــروا ف ــي امـنـطـقــة،
وبعض عمائنا يتحدثون معنا حول استثمارات
ف ــي ام ـن ـط ـقــة ي ــري ــدون أن ن ـق ــدم ل ـه ــم اس ـت ـش ــارات
بخصوصها أو ندخل معهم كشريك إستراتيجي
فيها.
ً
بالنسبة للسوق الكويتي ،فإنه لم يكن مهيأ
قبل  8أو  9سنوات ،أما اليوم فالوضع مختلف،
لذا ننظر بجدية لتحويل بعض أعمالنا والتركيز
على الكويت وزيــادة أنشطتنا محليً ،أن هناك
جهة رقابية ممثلة بهيئة أسواق امال من اممكن
أن ت ـســاعــدنــا ف ــي عـمـلـنــا ه ـن ــا ،ووجـ ـ ــود «هـيـئــة
اأسـ ـ ــواق» كـجـهــة رق ــاب ـي ــة يـطـمـئــن امـسـتـثـمــريــن
اأجانب ،ونحن نؤمن في «أرزان» بأن الشركات
و«هيئة اأسواق» وبورصة الكويت هم في الواقع
شركاء في تنمية الدولة وتحقيق رؤية الحكومة
في جعل الكويت مركزً ماليً.

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  3سنوات
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  9سنوات 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  10شركات 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.

ً
مفتعا
ارتفاع ليس
حول بورصة الكويت وتوقعاته أداء
شركاتها خال العام الحالي ،أشار زينل
إلى أن أداء ًالبورصة كان مميزً خال العام
اماضي ،قائا 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  2021ويرتفع
بمستويات معقولة ،وأن ًيكون اارتفاع
بقوة اأداء وليس مفتعا ،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».

