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ً
عموميتها أقرت توزيع  %2.5نقدا و %3.5منحة عن 2021
مجموعة أرزان املالية تضع استراتيجية حتى  2024ترتكز على االستمرارية باالبتكار
زينل -:
• نهدف للستحواذ على أصول عالية الجودة وقليلة
املخاطرو تحقيق طموحات العمالء .
• نعمل على تنويع مصادر دخل املجموعة لتفادي
تقلبات األسواق و األزمات.
• متفائلون بأعمال املجموعة وسنقوم بتقديم املزيد
من الخدمات واألدوات املالية واالستثمارية التي
تتو افق مع متطلبات وطموح عمالئنا.
• أسسنا "أرزان سويس" لتكون نافذتنا على أوروبا
لزيادة قاعدة العمالء وإيجاد الفرص االستثمارية
الجيدة.
الكويت مايو  - 2022انعقدت الجمعية العمومية العامة ملجموعة أرزان املالية عن العام  2021أمس بنسبة حضوربلغت
 ٪ 79.9و و افقت على جميع بنود جدول األعمال بما فيها املو افقة على توصية مجلس الدارة بتوزيع أرباح نقدية بو اقع
 %2.5من القيمة األسمية للسهم الواحد أي بو اقع فلسان ونصف لكل سهم وذلك للمساهمين املسجلين في سجالت
الشركة كما في نهاية يوم االستحقاق املحدد له يوم االربعاء املو افق  1/6/2022كما و افقت على توزيع أسهم منحة
مجانية بو اقع  %3.5من رأس املال .
وقال نائب رئيس مجلس الدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل أنه مع بدء انتعاش القتصاد العاملي في عام
 ،2021عادت املجموعة إلى النمو و لتقطف ثمار إستراتيجيتها املالية والستثمارية الحصيفة واملتحفظة للسنوات
ً
السابقة .مؤكدا أن املجموعة استطاعات تنفيذ خطتها الستراتيجية لألعوام  2021-2019ونجحت في تحقيق أهدافها
املحددة في الخطة بالرغم من فداحة األزمة العاملية األخيرة التي نتجت عن تفش ي وباء كورونا ) (COVID-19وما نتج عنها
من تقلبات في األسواق في كافة األنشطة القتصادية مع ما ترتب عليها من آثارسلبية.

وأضاف زينل في كلمته أثناء انعقاد الجمعية العمومية أن
املجموعة وضعت استر اتيجية جديدة تبدأ من العام الجاري
 2022وتنتهي في العام  2024وتهدف الستراتيجية الجديدة
لألعوام ( )2024 - 2022إلى تحقيق رؤية املجلس في أن تكون
مجموعة أرزان املالية شركة رائدة في تقديم الخدمات املالية
واالستثمارية املميزة واملبتكرة لعمالء املجموعة في الدول
ً
ً
املتقدمة واملستقرة سياسيا و إقتصاديا.
وأوضح أن الستراتيجية القادمة ترتكز على استمرارية القيم
الثابتة للمجموعة واملدفوعة باالبتكار املستمر في املنتجات
واملنصات الرقمية وإستراتيجية الستحواذ على األصول عالية
الجودة وقليلة املخاطر والتركيز على فهم العمالء وتحقيق
متطلباتهم وطموحهم واملحافظة على ثرواتهم وتنميتها ،والتأكد
من تنويع مصادر دخل املجموعة لتفادي تقلبات األسواق
واألزمات التي قد تؤثر على النمو الطبيعي للمجموعة.
ً
ً
واستعرض زينل أداء مجموعة أرزان املالية خالل العام  2021قائال " إن مجموعة أرزان حققت في العام  2021أرباحا
صافية تجاوزت  8.8مليون دينار مقابل صافي خسارة بلغت  9.1مليون دينار في نهاية عام  ،2020و قد بلغ العائد األساس ي
ً
للسهم الواحد قدره  9.492فلسا و ارتفعت حقوق املساهمين إلى  165,283,955دينار كويتي مقابل  122,622,915دينار
كويتي عن العام السابق .2020
واستطرد زينل حديثه قائال ":شهد عام  2021تأسيس شركة أرزان سويس والتي سوف تكون نافذة الشركة على أوروبا
وسيكون لها دور محوري في إيجاد الفرص االستثمارية الجيدة وزيادة قاعدة عمالء املجموعة من أوروبا وأمريكا وخاصة
من شركات الستثمارالعائلية و األفراد.
ً
و أرجع زينل التحسن الكبير في األداء إلى إنتعاش سوق األوراق املالية في دولة الكويت حيث حقق السوق نموا بلغ %27
للعام وانتعاش األسواق العاملية كذلك ،وارتفاع حصة املجموعة من أرباح الشركات التابعة والزميلة بالضافة إلى
تحقيق أرباح جيدة نتجت من تخارجات من استثمارات الشركة خالل العام.
وذكر أنه ومع استمرار ظهور املزيد من عالمات التعافي في القتصاد املحلي واالقليمي والدولي فإننا متفائلون بأن أعمال
املجموعة سوف تنمو من خالل شركاتها التابعة واملتنوعة وسنقوم بتقديم املزيد من الخدمات واألدوات املالية
واالستثمارية التي تتو افق مع متطلبات وطموح عمالئنا ونتطلع إلى تحقيق املزيد من النجازات املستدامة.

