أرزان أول شركة في السوق الكويتي تقدم خدمة التداول بالهامش.
أرزان تقدم مجموعة ضخمة و متعددة من الخدمات املالية و اإلستثمارية في السوق الكويتي و األسواق العاملية.
فبراير - 2022أطلقت مجموعة أرزان املالية
خدمات التداول بالهامش "املارجن" كأحدث
منتجاتها هذا العام وأول شركة استثمار تقدم
هذه الخدمات بعد تنظيمها من قبل هيئة أسواق
املال ولتكون األولى في اإلعداد والتطوير والرائدة
في اإلطالق لهذه الخدمة .وقد صرح السيد /طالل
بدر البحر -نائب الرئيس التنفيذي بأن أرزان
قدمت هذه الخدمة وفق استراتيجيتها القائمة
على تطوير املنتجات الحالية واستحداث أخرى
بما يتناسب مع نموذج أعمالها وتطلعات عمالئها
ومواكبة العمل الدؤوب التي تقوده مشكورة هيئة
أسواق املال وكل من بورصة الكويت و الشركة
الكويتية للمقاصة و بنك الكويت املركزي بهدف
تطوير سوق املال ومنظومة التداول األمر الذي
شهدنا نتائجه جلية إن كان من الناحية
التشريعية والتنظيمية أو البنية التحتية للسوق والذي أسفر عن وضع بورصتنا في جغرافية االستثمار العاملي بعد
التتويج بثالث ترقيات متتالية في أهم املؤشرات العاملية.
وقال السيد /طالل البحر -نائب الرئيس التنفيذي ،إننا في أرزان نفخر بأن نكون أول من يقدم خدمات التداول
بالهامش لشريحة مميزة من العمالء الحاليين أو املرتقبين والذين سيتمتعون بهذه الخدمة الفريدة والتي تتيج لهم
اجراء صفقات يتم تمويل جزء منها من أموالهم الخاصة ،في حين تقوم مجموعة أرزان املالية بتمويل الجزء اآلخر من
قيمتها وذلك بعد ايداع الهامش االولي ،هذا ويمكن للعميل التداول في قائمة مختارة من األسهم املدرجة في السوقين
األول والرئيس ي قامت شركتنا بتحليلها وتنقيحها وفقا ألوضاع الشركات املالية وبيانات التداول الخاصة بها بما يقلل
املخاطر املصاحبة لهذه الخدمات مع إمكانية البيع والشراء في أسهم هذه القائمة ووفق استراتيجية كل عميل وذلك
من خالل إدارة األصول والوساطة املالية .و صرح نائب الرئيس التنفيذي بأن شركتنا ومن خالل انتقائها ألهم
املنتجات املالية والخدمات االستثمارية فإنها تساهم في تلبية طموحات العمالء وأن خدمات التداول بالهامش
"املارجن" ماهي إال مرحلة أولى ملشروع أكبر و حلول مالية أوسع تسعى مجموعة أرزان املالية لتقديمها في الفترة
القادمة.

وقد نوه البحر بأنه للتمتع بهذه الخدمة يجب أال يكون هناك مخالفة على العميل من مجلس التأديب لدى الهيئة أو
لجنة النظر في املخالفات خالل السنتين املاليتين السابقتين ،ويتعين فتح حساب تداول بالهامش وفق متطلبات
الهيئة ودليل السياسات واالجراءات الخاص بالشركة وتقديم الهامش االولي على شكل أموال أو أسهم ضمن القائمة
املشار إليها أو كالهما ليتم تطبيق املعايير التي أرستها الهيئة ومنها تقييم املالءة املالية وخبرة التداول وغيرها للمتقدمين
ومن ثم يقوم العميل بتنفيذ أوامره عبر مدراء املحافظ علما بأن التقارير الخاصة باملحافظ يتم إرسالها إلى العميل
يوميا ليبقى على اطالع كامل على محتوياتها وتقييماتها .و يستطيع عمالء أرزان الحاليين االستفادة من هذه الخدمة
من خالل االطالع على املوقع اإللكتروني للشركة أو التواصل مع إدارة األصول و الوساطة املالية  .وختم البحر بقوله
أن الجهود املشهودة التي تقوم به هيئة أسواق املال في سبيل االرتقاء بسوق املال تستحق الشكر والثناء.

