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 - : 2022ماذا عن  ستثمارية و نشطة ال على صعيد تطور األ 2021كيف كانت سنة  •

استراتيجية  «  املاية    أرزانمجموعة    »إن   وفق  مجلس   وضعتهاتعمل 

إلى تمييز الشركة عن    بالدرجة األولى  تهدف  سنوات و  عدةاإلدارة منذ  

استثمارية    املنافسين مالية  ورائدة  كمؤسسة  وتطور  تقدم   تبتكر 

األمر الذي انعكس ,  اإلقليمي    خدماتها للعمالء على املستوى املحلي و

 .و هذا العام  خالل العام املنصرم و نجاحها  على األداء اإليجابي للشركة  

سنوات من العمل الجاد    10تحصد ثمار  اآلن  مجموعة أرزان املالية  فـ  

املثابرة   القطاع اإلستثماري بعدد كبير و متنوع  و التحديات  و  إثراء  و 

 لتحقيق املزيد    من الخدمات و الحلول 
 
   و  من النجاحات ماليا

 
 . استثماريا

أرزان فإن  تعلمون،  مبكر   وكما   قامت 
 
عديدةبتأسيس    ا في   شركات 

في  وكذلك  املتحدة  العربية  واالمارات  الكويت  في  كتواجدها  املنطقة 

 
 
اقتناصا    أوروبا 

 
وتوزيعا أدى  هذا  و    للمخاطر  للفرص  الجغرافي  التوزع 

 .دخل املجموعةمصادر  تنويعل

 

•  
 
 - : ما جديد الخدمات واملنتجات االستثمارية التي تقدمها شركتكم حاليا

املالية    و الحلول   تقدم كافة الخدمات بحيث  تكاملة  اإلستثمارية امل  الية واملالية أحد أكبر املؤسسات املتعتبر مجموعة أرزان  

العاملي، والتي تندرج تحتها شركتا أرزان ثروات وأرزان    فقامت بتأسيس ستثمارية،  واإل  املالي  أرزان كابيتال في مركز دبي  شركة 

  كما أسسنا    فينشر كابيتال »في س ي« 
 
  الحلول و الخدمات املالية األخرى   تقديم . باإلضافة إلى  كة أرزان سويس في جنيفشر مؤخرا

ايزي باي  شركة  و خدمات اإلئتمان للشركات و خدمات  الوساطة املالية و أرزان للتحصيالت  أرزان إلدارة األصول و  من خالل  

 . ألفراداإلئتمانية و خدمات التقسيط لو املتخصصة بتقديم الحلول و هي احدى الشركات التابعة ملجموعة أرزان 

ستثمارية ومواكبة لتطور التشريعات املنظمة لألوراق املالية وتطلعات العمالء، فقد  املنتجات والخدمات اإل   بالنسبة آلخر  و

 إل كانت أرزان أول املبادرين في الكويت 
 
 . لها نباستقطاب العمالء املهتمي  طالق خدمات التداول بالهامش والتي بدأت سريعا
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 - :املالية في السنوات األخيرة و هل باستعاطتك تلخيص بعض إنجازات املجموعة ز مجموعة أرزان ما الذي مي   •

أحد أقطاب   كانت عن عدة إنجازات و نجاحات أبرزها أن أرزان  و أثمر ذلك مجموعة أرزان املالية املبذولة كبيرة في الجهود 

هي   مجموعة أرزان  باإلضافة إلى أن تحالف خصخصة البورصة الكويتية و هي خطوة تاريخية في سوق األوراق املالية الكويتي , 

  عقدت أول شركة 
 
في تاريخ السوق  شركة , و هي كذلك أول  2020عام  في الكويت  E-AGMكــ   جمعيتها العمومية إلكترونيا

 و طرحتها في األسواق , و كما سبق و ذكرت أن شركة  خدمات التداول بالهامش قدمت الكويتي 
 
و هي احدى   «Easy Buy»فعليا

اشتري   «  BNPL »الشركات التابعة للمجموعة تعتبر أول شركة بالكويت متخصصة في خدمات التقسيط و العمل بنظام الـ 

 
 
في مشاريع التنمية املجتمعية و برامج املسؤولية  ألرزان ساهمة املستمرة باإلضافة إلى التنوع الكبير و امل , اآلن و ادفع الحقا

 اإلجتماعية في شتى املجاالت. 

 

 - :و أرزان لإلئتمان و أرزان للتحصيالت    فينشر كابيتال »في س ي« ماذا عن أرزان ثروات و أرزان  •

املالي العاملي وتخضع إلشراف سلطة دبي للخدمات  شركة أرزان ثروات هي شركة استشارات استثمارية مسجلة لدى مركز دبي  

واالستثمارية   الخاصة  وامللكيات  العقارية  االستثمارات  حول  العمالء  ملختلف  االستشارية  الخدمات  بتقديم  وتقوم  املالية، 

افة الى تمويل  مليار دوالر أمريكي. وتركز الشركة على ترتيب الصفقات االستثمارية املدرة للدخل باإلض  2.5األخرى بأكثر من

العمالء متطلبات  تلبي  التي  املميزة  واالستثمارات  العاملية  األسواق  كبرى  في  العقارية  من   االستثمارات  العديد  حققت  قد  و 

 . املاضية 10النجاحات خالل األعوام الـ 

قامت باالستثمار في , حيث    ة ئالناشسثتمار في املشاريع  طالق صندوقين لل إ بفقد قامت  أرزان فينتشر كابيتال  ب  و فيما يتعلق

  شركة إلى اآلن. و 42أكثر من 
 
 متقدمة أكثر. مراحل   وستثمار بشكل أكبر  طالق صندوقها الثالث لل تقوم بالتجهيز إل  حاليا

ة  دراج اثنين من استثماراتها في سوق البورصإاستثمارات وتم    ثمانيةبالتخارج من  في س ي  خالل السنوات املاضية قامت أرزان  

 .وبر و شركة سويفل املصرية(أستحواذ عليها من قبل  مريكي )شركة كريم التي تم اإل األ 

,  بالنسبة أل و   رزان املالية بتركيزها على  أمجموعة    في املحلية الصغيرة واملتوسطة  تتميز إدارة تمويل الشركاتفرزان للئتمان 

 القطاعات التجارية التي نقوم    تنوع األنشطة و
 
لتنمية املحفظة بمعدل سنوي مبني على     لخطة اإلدارة   بتمويلها وذلك وفقا

القروض التجارية املناسبة للمساعدة في تطوير أعمالهم    نادارية للعمالء مع تقديمجودة البيانات املالية والخبرة السوقية واإل 

وضاع  أ  تماش ى مع السياسة اإلئتمانية و بمعدل تصاعدي بشكل مدروس ي محفظة تمويل الشركات تنمو    وكشركاء فعليين.  

 تقليل من املخاطر. مع مراعاة الالسوق 

,    من أوائل الشركات املرخصة في الكويت واملتخصصة بتحصيل وتسوية الديون فهي لتحصيل الديون    س ي   س ي رزان أأما عن  و  

شركات    عمال كالبنوك وختلف قطاعات األ مبدارة املحافظ االئتمانية  إو   تحصيل الديون    بمتابعة وو تضم عدد من املختصين  

 . ، والشركات العقارىة وغيرها من القطاعات املختلفة ةالتجزئببيع الشركات  تصاالت ، واإل  و شركاتستثمار ، التمويل واإل 
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 ين تكمن الفرص ال أ •
 
 - : ستثمارية حاليا

والعمل في قطاعات مختلفة ودول متعددة وفق نماذج أعمال متنوعة يسهم في التحوط  تنويع مصادر الدخل إن كما أسلفت، 

   قتصاديةتفادي أي تقلبات في األسواق والقطاعات اإلو 
 
إلى    ولذلك فقد سعت أرزان إلى إطالق نماذج أعمال متنوعة استنادا

 ، وتسعى يةوالخليج  يةسواق املالية الكويتإدارة أصول الغير، والتداول في األ   استراتيجيتها من خالل
 
، ولقد كان أداء اإلدارة مميزا

 -بعض اإلستثمارات الحالية ألرزان : و إليكم  الشركة لطرح منتجات استثمارية جديدة في املستقبل

 

 في شركة بورصة الكويت.  استراتيجيةتملك »أرزان« حصة   -

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

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

 بتقديم خدمات البيع باألقساط.   املختصة«  Easy Buyشركة » -

 ة.أرزان س ي س ي و املتخصصة في التحصيالت املاليلدى »أرزان« شركة   -

 . ضافة إلى شركات وساطة مالية تابعة لـ»أرزان« في مصر واألردنباإل توابعها،  شركة أرزان كابيتال و فقد ذكرناخارج الكويت،  -

 

 

•  
 
 - : خارج الكويت أبن تكمن الفرص حاليا

اإل الحالية وجوب  األزمة  أفرزته  إلى  مما  باإلضافة  هذا  الطاقة.  العاملي وسوق  الغذائي  األمن  إلى  والصكوك  لتفات  السندات 

اإل  بدأ  والتي  نغفل  الخضراء  أن  دون  الدولية  واملنظمات  العاملية  للحكومات  التوجهات  من  بمساهمة  يتضاعف  بها  هتمام 

 التطورات التكنولوجية والفرص التي الحت بفضل أزمات النقل والخدمات اللوجستية. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


