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طالل البحر ●

ط نعتمد نموذج أعمال متنوع ومتحوِّ
يتفادى التقلبات في األسواق والقطاعات 

إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة وض��ع��ه��ا مجلس  »أرزان« وف���ق  ت��ع��م��ل 
ال��ش��رك��ة عن  اإلدارة م��ن��ذ س��ن��وات ع���دة وت��ه��دف لتمييز 
وتطور  تبتكر  استثمارية  مالية  كمؤسسة  قريناتها 
وت����ق����دم خ���دم���ات���ه���ا ل��ل��ع��م��اء ع���ل���ى امل���س���ت���وي���ن امل��ح��ل��ي 
واإلق���ل���ي���م���ي، وت��خ��ط��و خ���ط���وات ج�����ادة ل��س��ب��ر األس�����واق 
العاملية، األمر الذي انعكس على األداء اإليجابي للشركة 

خال العام املنصرم وهذا العام.
وبعد نجاح اإلستراتيجية السابقة، فقد أقر مجلس 
امل��ق��ب��ل��ة بما  ل���أع���وام  ال��ج��دي��دة  اإلدارة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
 ويمهد الطريق إلى مزيد من 

ً
يبني على ما تحقق فعا

النجاحات ماليًا واستثماريًا.
وف���ي ه���ذا اإلط����ار ال��ت��ق��ت سبقلا، ط���ال ال��ب��ح��ر نائب 
الرئيس التنفيذي ملجموعة أرزان املالية، الذي أوضح أن 
»أرزان« قامت مبكرًا بتأسيس شركات عديدة في املنطقة 
كتواجدها في الكويت واإلمارات العربية املتحدة وكذلك 
قبل  للمخاطر  وت��وزي��ع��ًا  للفرص  اقتناصًا  أوروب����ا؛  ف��ي 
سنوات، واليوم هو حصاد تلك السنوات من التحديات 
والجهود املبذولة، وهذا التوزع الجغرافي أدى لتنويع 

مصادر الدخل. وإليكم نص الحوار. 

¶ ما جديد الخدمات والمنتجات االستثمارية 
التي تقدمها شركتكم حالياً؟         

 تعتبر مجموعة أرزان املالية إحدى كبرى املؤسسات املالية 
املالية  والحلول  الخدمات  تقدم  بحيث  املتكاملة  واالستثمارية 
الكفيلة  الخطط  تم وض��ع  ذل��ك  وف��ي ض��وء  واالستثمارية كافة، 
في  كابيتال  أرزان  ش��رك��ة  بتأسيس  فقامت  أه��داف��ه��ا  بتحقيق 
»أرزان  ت��ن��درج تحتها شركتا  وال��ت��ي  العاملي،  امل��ال��ي  دب��ي  مركز 
ثروات« و»أرزان فينشر كابيتال« )في سي(، كما أسسنا شركة 
»أرزان سويس« في جنيف. إضافة إلى تقديم الحلول والخدمات 
املالية األخرى من خالل »أرزان إلدارة األصول والوساطة املالية« 
وخدمات  للشركات  االئ��ت��م��ان  وخ��دم��ات  للتحصيالت  و»أرزان 

ايزي باي لألفراد«.
 
ً
ومواكبة االستثمارية  والخدمات  املنتجات  آلخ��ر  وبالنسبة 
لتطور التشريعات املنظمة لألوراق املالية وتطلعات العمالء، فقد 
إط��الق خدمات  لجهة  الكويت  ف��ي  امل��ب��ادري��ن  أول  »أرزان«  كانت 
ال���ت���داول ب��ال��ه��ام��ش، وال���ت���ي ب����دأت س��ري��ع��ًا ب��اس��ت��ق��ط��اب ال��ع��م��الء 

املهتمني. 

¶ تطرقتم لخدمة التداول بالهامش، هل 
يمكن تزويدنا بمعلومات إضافية حول هذه 

الخدمة؟
بالهامش في  التداول  تقدم خدمة  أول شركة  تعتبر  »أرزان« 
بورصة الكويت، حيث تقدم إدارة األصول والوساطة املالية لدى 
الشركة الخدمة حاليًا ملن يرغب من العمالء الحاليني أو املرتقبني. 

وم���ن خ���الل ه���ذه ال��خ��دم��ة امل��ق��دم��ة وف���ق ش����روط وأح���ك���ام هيئة 
العميل في عمليات شرائه لألسهم  امل��ال، نقوم بتمويل  أس��واق 
وفق نسب محددة بعد إيداعه الهامش األولي على شكل أموال 
املسموح  األسهم  بتقييم  نقوم  بأننا  أو كليهما، علما  أو أسهم 
شراؤها ماليًا ووفق معلومات التداول التاريخية بشكل دوري، 
األمر الذي يسهم في تقليل املخاطر املصاحبة لهذه الخدمة إن 
كان لجهة الشركة أو للعميل. ومن مميزات هذه الخدمة، السماح 
للعميل بالتداول بيعًا وشراء في مجموعة مختارة من األسهم 
ال��ك��وي��ت، مما  لبورصة  والرئيسي  األول  ��نِي 

َ
ال��س��وق ف��ي  امل��درج��ة 

ال��ع��م��الء وال��س��م��اح لهم باقتناص  إل��ى خ��ي��ارات  يضيف م��رون��ة 
الفرص االستثمارية املتاحة. 

¶  حدثنا عن مشروع »إيزي باي« والشراكات 
الجديدة والقطاعات التي تغطيها خدمة 

االئتمان لألفراد والبيع باألقساط في 
السوق الكويتي، وماذا عن »أرزان لالئتمان« 

و»أرزان للتحصيالت«؟
في  املتخصصة  الشركات  اح��دى   Easy Buy تعتبر شركة
توفير الحلول االئتمانية لألفراد وخدمات البيع باألقساط، بحيث 

البحر متحدثًا ل� سبقلا ●

➤  2021 شهد تطوراً في األنشطة 
االستثمارية بما يمهد الطريق 
لمزيد من النجاحات واإلنجازات 

➤  بادرنا بإطالق خدمة التدوال 
بالهامش  في بورصة الكويت.. 

واستقطبت عديداً
 من العمالء

➤ التداول بالهامش تتيح للعميل 
التداول في مجموعة من األسهم 

المدرجة في السوَقيِن األول 
والرئيسي بالسوق المالية

نائب الرئيس التنفيذي لـ»مجموعة أرزان المالية« طالل البحر:                

 Easy وتعمل وادف��ع الحقًا(.  اآلن  )اشتري   BNPL بنظام تعمل 
بتقديم خدماتها  املحلي منذ سنوات وتختص  السوق  Buy في 
مل��ت��وس��ط��ي وم���ح���دودي ال���دخ���ل وت��س��ع��ى ل��ت��غ��ط��ي��ة ك���ل ال��ق��ط��اع��ات 
ال��ت��ج��اري��ة ف��ي ال��ك��وي��ت م��ن خ���الل ال��ش��راك��ة م��ع ك��ب��رى ال��ش��رك��ات 
ال��ك��وي��ت��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث إن ال��ش��رك��ة خ���الل ال��س��ن��وات املاضية 
القطاعات  ال��ش��رك��ات وف���ي مختلف  م��ن  ع���دد كبير  م��ع  ت��ع��اق��دت 
موتور  الغنام  امليلم،  ك��ارف��ور،  هايبرماركت،  لولو  م��ع  كالشراكة 
وركس، هاتف 2000، أكستريم سبورتس، البابطني، والعديد من 
الشركات، حيث إننا نسعى وبكل الطرق إلى تلبية حاجات العمالء 

وإرضائهم.
 Online ك��م��ا أن��ن��ا ف��ي ط���ور إط���الق خ��دم��ة ال��ش��راء ب��األق��س��اط
املتوافر على   Easy Buy اإللكتروني وتطبيق من خالل موقعنا 
للعمالء  الخدمة  هذه  تتيح  بحيث   ،IOSو  ANDROID النظامني
ال��ت��س��وق وش���راء ك��ل م��ا ي��رغ��ب��ون فيه م��ن منتجات ف��ي مختلف 
خالل  م��ن  وذل���ك   EasyBuy Online Services عبر  القطاعات 

.EasyBuy Marketplace
 EasyBuy Premium ب��ط��اق��ة ب��إط��الق  ال��ش��رك��ة  ك��م��ا س��ت��ق��وم 
للعمالء املميزين الذين رافقوا الشركة طوال السنني املاضية في 
 Easy أن  بالذكر  والجدير  املستمر.  والنمو  النجاح  نحو  رحلتها 
وأنشطة  قطاعات  في  كويتية  50 شركة  مع  لديها شراكة   Buy
مختلفة كقطاع اإللكترونيات والجواالت وقطع السيارات واإلطارات 
ال��ن��اري��ة وال��ه��وائ��ي��ة واألدوات وامل��س��ت��ل��زم��ات  وال��زي��ن��ة وال����دراج����ات 
الرياضية ومستلزمات القهوة وأدواتها، وكل ما يختص بمعدات 
املنزلية، والشركة آخذة في  التخييم والبر واألدوات  ومستلزمات 
النمو ولديها ما يزيد عاى 80 فرعًا موزعة على كل املناطق في 

الكويت لخدمة العمالء وتلبية حاجاتهم.
»أرزان لالئتمان« فتتميز إدارة تمويل الشركات  وفي ما يتعلق ب�
املحلية الصغيرة واملتوسطة في »مجموعة أرزان املالية« بتركيزها 
على تنوع األنشطة والقطاعات التجارية التي نقوم بتمويلها، وذلك 
وفقًا لخطة اإلدارة لتنمية املحفظة بمعدل سنوي مبني على جودة 
تقديمنا  مع  للعمالء  واإلداري���ة  السوقية  والخبرة  املالية  البيانات 
القروض التجارية املناسبة للمساعدة في تطوير أعمالهم كشركاء 
فعليني. ومحفظة تمويل الشركات تنمو بمعدل تصاعدي بشكل 
مع  ال��س��وق  وأوض���اع  االئتمانية  السياسة  م��ع  يتماشى  م���دروس 

مراعاة التقليل من املخاطر.
»أرزان سي سي« لتحصيل الديون فهي من  وفي ما يتعلق ب���
بتحصيل  واملتخصصة  الكويت  في  املرخصة  الشركات  أوليات 
بمتابعة وتحصيل  املختصني  ع��ددًا من  الديون، وتضم  وتسوية 
األع��م��ال  ق��ط��اع��ات  االئ��ت��م��ان��ي��ة بمختلف  امل��ح��اف��ظ  وإدارة  ال���دي���ون 
االت��ص��االت،  وش��رك��ات  واالستثمار،  التمويل  وش��رك��ات  كالبنوك 
وش���رك���ات ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة، وال���ش���رك���ات ال��ع��ق��اري��ة وغ��ي��ره��ا من 

القطاعات املختلفة.

¶ أين تكمن الفرص االستثمارية حالياً؟
ف��ي قطاعات  ال��دخ��ل والعمل  م��ص��ادر  ف��إن تنويع  كما أسلفت، 
في  يسهمان  متنوعة  أعمال  نماذج  وف��ق  متعددة  ودول  مختلفة 

التحوط وتفادي أي تقلبات في األسواق والقطاعات االقتصادية، 
ولذلك فقد سعت »أرزان« إلى إطالق نماذج أعمال متنوعة، استنادًا 
وال��ت��داول في  الغير،  أص���ول  إدارة  م��ن خ��الل  استراتيجيتها  إل��ى 
األس��واق املالية الكويتية والخليجية، ولقد كان أداء اإلدارة مميزًا، 
وتسعى الشركة لطرح منتجات استثمارية جديدة في املستقبل. 

وإليكم بعض االستثمارات الحالية للمجموعة:
- تملك »أرزان« حصة إستراتيجية في شركة بورصة الكويت.

- للمجموعة حصة ممتازة في شركة وافر، التي تتميز بأدائها 
الجيد وتنوع مصادر دخلها.

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

- شركة Easy Buy املختصة بتقديم خدمات البيع باألقساط. 
في  امل��ت��خ��ص��ص��ة  س����ي«  س���ي  »أرزان  ش��رك��ة  »أرزان«  ل����دى   -

التحصيالت املالية.
وتابعاتها،  كابيتال  أرزان  فقد ذكرنا شركة  الكويت،  خ��ارج   -
»أرزان« ف��ي مصر  إض��اف��ة إل���ى ش��رك��ات وس��اط��ة م��ال��ي��ة ت��اب��ع��ة ل�������

واألردن.

¶ ماذا عن االستثمار المباشر الذي تخوض 

فيه شركتكم وبأي القطاعات وماذا عن 
العوائد؟         

الجميع، فقد قامت شركتنا باستثمار إستراتيجي  كما يعلم 
ف���ي ش��رك��ة ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت، ف��ق��د ت��ط��ور أداء ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت 
بقيادة من هيئة أس��واق املال وشركة بورصة الكويت وبالجهود 
خالل  م��ن  أثمر  ال��ذي  األم��ر  للمقاصة،  الكويتية  للشركة  املكثفة 
إيجابًا على  انعكس  ال��ذي  امل��ت��داول��ة  القيم  م��ن تعاظم  م��ا نالحظه 
دخل شركة بورصة الكويت وبالتالي تقييماتها وسعر سهمها، 
استحواذنا على  قبل  ك��ان عليه  بما  له مقارنة  الكبير  واالرت��ف��اع 

الحصة. ونحن نستثمر كذلك في »ميامي إنترناشيونال« املالكة 
لبورصات »MIAX« منذ أكثر من 12 سنة. 

¶ ماذا عن المناخ االستثماري في الكويت 
مقارنة بدول الخليج؟        وما توقعاتكم 
للسوق الكويتي وأسواق المنطقة؟  

ح��اف��ظ ال��س��وق خ��الل ال��ع��ام ال��ح��ال��ي على أدائ���ه اإلي��ج��اب��ي في 
الروسية  باألزمة  يتصل  بما  الجارية  األحداث  إن  2021، حيث 
قام مؤشر  أن  بعد  األص��ول،  لتوزيع  إعادة  أفرزت  األوكرانية   ���
MSCI إل��ى ج��ع��ل وزن األس��ه��م ال��روس��ي��ة ت��ع��ادل »ص��ف��رًا« من 
مجموع األوزان، وسيتبعه كل من FTSE وS & P األمر الذي 
ان��ع��ك��س ف���ي إع����ادة ت��وج��ي��ه االس��ت��ث��م��ارات إل���ى ال����دول األخ���رى 
استقبلت  والتي  الكويت  ومنها  املؤشرات،  هذه  تحت  املنضوية 
م��ئ��ات امل���الي���ني م���ن ال������دوالرات م���ن م���دي���ري األص����ول ال��ن��ش��ط��ني 
وس��ت��س��ت��ق��ب��ل ك��م��ًا آخ���ر م���ن ق��ب��ل م���دي���ري األص����ول ال��خ��ام��ل��ني. 
إض���اف���ة إل����ى م���ا ت���ق���دم، ف����إن االرت����ف����اع امل���ؤث���ر ألس���ع���ار ال��ن��ف��ط 
وال��غ��از س��اه��م ف��ي ت��وج��ي��ه ال��ب��وص��ل��ة إل��ى ال���دول امل��ص��درة التي 
السابقة  العجوزات  ستستفيد من هذه االرتفاعات في معالجة 
ال��ت��ي ق��د تنعكس على  ال��ف��وائ��ض  ف��ي م��ي��زان��ي��ات��ه��ا، إض��اف��ة إل��ى 
االقتصاد  عجلة  تحريك  في  يسهم  مما  الرأسمالية،  املشاريع 
املحلي لدول الخليج بعد تأثره الشديد كشأن بقية االقتصادات 

وبعدها. »كورونا«  العاملية خالل جائحة 

¶ أين تكمن الفرص حالياً خارج الكويت؟ 
مما أف��رزت��ه األزم��ة الحالية وج��وب االلتفات إل��ى األم��ن الغذائي 
ال��ع��امل��ي وس����وق ال���ط���اق���ة. ه����ذا إض���اف���ة إل����ى ال���س���ن���دات وال��ص��ك��وك 
الخضراء التي بدأ االهتمام بها يتضاعف بمساهمة من التوجهات 
للحكومات العاملية واملنظمات الدولية من دون أن نغفل التطورات 
التكنولوجية والفرص التي الحت بفضل أزمات النقل والخدمات 

اللوجستية.

¶ كيف تتطور صناعة إدارة األصول لديكم أو 

بشكل عام؟         
إدارة  ف����ي  ن���ش���ط  اس���ت���ث���م���اري  ن���ه���ج  ب���ات���ب���اع  اإلدارة  ت���ق���وم 
االس��ت��ث��م��ار، ح��ي��ث ي��ج��م��ع ب��ني ان��ت��ق��اء االس��ت��ث��م��ارات ب��ن��اًء على 
لإلستراتيجية  ومالءمتها  أدائها  وتقييم  والفني  املالي  التحليل 
املتبعة وبني توزيع األصول حسب دراسة األسواق والقطاعات 
ومن  وم��ح��دد.  مخاطر حصيف  إدارة  بنظام  التام  االل��ت��زام  مع 
تواكب  مستحدثة  استثمارية  ق��وال��ب  توفير  ف��إن  آخ��ر،  ج��ان��ب 
تطلعات العمالء ووفق ضوابط املشرعني أمر أساسي في بيئة 
بالهامش في  التداول  األعمال، ولذا فإننا قمنا بإطالق خدمات 
الكويت تحقيقًا إلستراتيجيتنا املدروسة والتزامًا منا  بورصة 

عمالئنا. تطلعات  بتحقيق 

الكويت ب��ورص��ة  ف��ي  بالهامش  ال��ت��داول  خ��دم��ة  ت��ق��ّدم  ش��رك��ة  أول  »أرزان«    ➤

BNPL توّفر خدمات البيع باألقساط لتلبية حاجة السوق المحلي وبنظام EASYBUY  ➤

➤  »أرزان لالئتمان« تدير تمويل الشركات المحلية.. »أرزان سي سي« تختص بتحصيل الديون وتسويتها 
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