
ــــقــــت شــــركــــة الـــصـــالـــحـــيـــة 
ّ
حــــق

العقارية صافي ربح بقيمة 1.88 
مليون دينار، بربحية 3.8 فلس 
اأول من  الـــربـــع  لــلــســهــم خــــال 
العام الحالي، بامقارنة مع ربح 
بقيمة 2.2 مليون دينار بربحية 
4.6 فلس للسهم، بانخفاض 17 

في امئة.
أنـــه  الـــشـــركـــة  إدارة  وبـــّيـــنـــت 
بالرغم مــن الــتــراجــع فــي صافي 
اأرباح امرحلية إّل أن البيانات 
ــيــــر بـــــوضـــــوح إلــــى  امــــالــــيــــة ُتــــشــ
اســـتـــقـــرار فــــي نـــتـــائـــج أعــمــالــهــا 
العام  من  امقارنة  الفترة  مقابل 
امــاضــي قــبــل بـــدء أزمـــة فــيــروس 

كورونا.
التشغيلية  اإيــرادات  وبلغت 
الـــربـــع اأول من  لــلــشــركــة خـــال 
4.27 مليون  الحالي نحو  العام 
دينار، فيما شهدت امصروفات 
التشغيلية انخفاضً بنسبة 76 

في امئة إلى 1.15 مليون دينار.
الشركة  مــوجــودات  وسجلت 
بــيــنــمــا  ديـــــــنـــــــار،  مــــلــــيــــون   372
ــلــــكــــيــــة  ــــت حـــــــقـــــــوق امــ ــــضـ ــفـ ــ ــخـ ــ انـ
إلــــى 154.7  بــنــســبــة 6 فـــي امـــئـــة 
ــنــــار، نــتــيــجــة تــوزيــع  مــلــيــون ديــ
اأربــــاح الــنــقــديــة عــن عـــام 2020 
لــلــمــســاهــمــن خـــال فــتــرة الــربــع 

الــحــالــي مقابل  الــعــام  مــن  اأول 
تـــوزيـــع أربـــــاح 2019 فـــي الــربــع 

الثاني من 2020.
إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ وقــــــال 
النفيسي،  فــهــد  غــــازي  الــشــركــة، 
إن الربع اأول من العام الحالي 
شــهــد انــخــفــاضــً فـــي اإيــــــرادات 
ــرادات  ــ اإيـ لســيــمــا  التشغيلية، 
والعمليات  عقارية  عمليات  من 

الفندقية.
التراجع  إلى استمرار  وأشار 

انعدام  الفنادق مع  إيـــرادات  في 
ــال  ــ ــغـ ــ ــل لـــنـــســـب اإشـ ــ ــامـ ــ ــه كـ ــبــ شــ
ــرار  ــمــ ــتــ ــيـــجـــة اســ ــتـ الــــفــــنــــدقــــي، نـ
اإجراءات الحكومية الحترازية 
امتعلقة بأزمة فيروس كورونا، 
ــودة فـــرض الــحــظــر الــجــزئــي  ــ وعـ
في الباد وتوقف حركة الطيران 

بشكل كبير.
تجميع  تـــوقـــف  أن  وأوضــــــح 
بــيــانــات شــركــة هــديــة القابضة 
ــا ضــــمــــن مـــيـــزانـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ فــــــي أمـ

إتمام  الشركة لسنة 2020، بعد 
ــة مــن  ــئــ ــــي امــ صـــفـــقـــة بـــيـــع 90 فـ
ــة، كـــــان ســبــبــً  ــيــ ــانــ ــة اأمــ الـــشـــركـ
إجمالي  فــي  للتراجع  جــوهــريــً 

اإيرادات.
ــه  ــ ــــي أنــ ــــسـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ وأضــــــــــــــــاف الـ
ــإن  ــ ــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن ذلـــــــــــك فــ ــ ــلــ ــ عــ
ــتـــائـــج اإجـــمـــالـــيـــة لــلــشــركــة  ــنـ الـ
لــــم تـــتـــأثـــر كـــثـــيـــرً، مـــشـــيـــرً إلـــى 
قـــــدرة »الــصــالــحــيــة« عــلــى دعــم 
ــا امــــالــــي  ــ ــزهـ ــ ــركـ ــ ــا ومـ ــ ــهــ ــ ــراداتــ ــ إيــ

عــبــر الــتــخــارج وإتــمــام صفقات 
فـــي أمـــانـــيـــا وامــمــلــكــة امــتــحــدة، 
وتحقيق عوائد مجزية ساهمت 
ــا عــــلــــى اســــتــــقــــرار  ــهـ ــاظـ ــفـ فـــــي حـ
ــدً  ــ ــؤكـ ــ ــــي، ومـ ــالــ ــ ــمــ ــ أدائــــــهــــــا اإجــ
ــي الــــداخــــل  ــ ــا فـ ــهــ ــولــ جــــــــودة أصــ
ــا  ــ ــهــ ــ ــاءة إدارتــ ــ ــ ــفـ ــ ــ والـــــــخـــــــارج وكـ
التشغيلية  الــعــمــلــيــات  وتـــطـــور 
فــــي مـــشـــروعـــهـــا اأحــــــــدث وهـــو 
مشروع »العاصمة« في منطقة 

شرق.
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قت 4.27 مليون إيرادات تشغيلية خال الربع اأول
ّ

حق

»الصالحية العقارية« تربح 1.88 مليون دينار

النفيسي: دعمنا إيرادات 
الشركة ومركزها امالي 

بالتخارج وإتمام صفقات 
في أمانيا وامملكة 

امتحدة

عمومية الشركة وافقت على إعادة إدراج أسهمها في البورصة

التركيت: »الصفاة لاستثمار« 
عادت للطريق الصحيح... رغم  »كورونا«  

أكــد رئــيــس مجلس اإدارة فــي شــركــة الصفاة 
ــيـــت، نــجــاح  ــركـ ــتـ لـــاســـتـــثـــمـــار، عـــبـــدالـــلـــه حـــمـــد الـ
الشركة في تجاوز العقبات التي كانت تواجهها 
إلــى سابق عهدها  الفترة اماضية للعودة  خــال 

ومتانتها امعروفة من جديد.
مــرور 13 عامً على  أنــه بعد  التركيت  وكشف 
آخر توزيعة أقرتها مساهميها، وافقت الجمعية 
الــعــمــومــيــة لــلــشــركــة أمــــس عــلــى مــقــتــرح مجلس 
اإدارة بتوزيع أسهم منحة مجانية مساهميها 
امئة )5 أسهم لكل 100 سهم(، وفقً  بواقع 5 في 

لضوابط الستحقاقات امتبعة في سوق امال.
بمثابة  تــعــتــبــر  الــتــوزيــعــة  أن  الــتــركــيــت  ورأى 
ــح عــلــى اســتــعــادة الــشــركــة  مــؤشــر إيــجــابــي واضــ
تتبعها،  التي  اإستراتيجية  ونجاعة  متانتها، 
لفتً إلــى أنــه  رغــم جائحة »كــورونــا« التي ألقت 
بظالها منذ بدايتها على قطاعاتها كافة، إل أن 
العام 2020 حمل بن طياته أخبارً ساّرة للشركة 
ترّتب عليها إنجازات كبيرة تمهد لانطاق نحو 

مرحلة واعدة اأداء امتوازن.
ــامــــش الــجــمــعــيــة  ــلـــى هــ ــيـــت عـ ــركـ ــتـ وأوضــــــــح الـ
لــديــهــا أصــــول تشغيلية  الــشــركــة  الــعــمــومــيــة، أن 
منوهً  الــســوق،  فــي  للمنافسة  تؤهلها  متنوعة 
بأنها تدرس فرص الندماج مع كيانات تشغيلية 
واعدة بما يخدم أهداف تعظيم ومضاعفة حقوق 

امساهمن في امستقبل.
ــه »لجـــتـــمـــاع عــمــومــيــة  ــ وأضـــــــاف الـــتـــركـــيـــت أنـ
الــشــركــة بــالــوقــت الــحــالــي قــيــمــة خــاصــة ومــكــانــة 
كبيرة تشير إلى تخطينا وإياكم امرحلة الصعبة 
وبدء بوادر الحياة الطبيعية من جديد، في ظل ما 
تقوم به الدولة من إجراءات احترازية أوشكت أن 
التعايش امجتمعي  إلى نقطة  تصل من خالها 

مع فيروس كورونا«.
وأوضـــــح أن »الحـــتـــيـــاطـــات الــصــحــيــة واتــبــاع 
ــادات امــهــمــة، الــتــي نــعــمــل عــلــى تطبيقها  اإرشــــــ
التزامً بكل ما تدعو إليه الجهات امعنية، انعكس 
إيجابيً وسيكون له أثــره للعودة من جديد إلى 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة«، وأشـــــاد بــجــهــود الــحــكــومــة 
امبذولة  الجهود  على  الصحة  وزارة  خصوصً 

خال فترة الجائحة.
وذكر أن »الصفاة لاستثمار« تدعم الخطوات 
من  كــل  الحكومة لضمان ســامــة  اتخذتها  الــتــي 
الــبــاد، معربً عــن ثقته بــأن التدابير  يعيش فــي 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــــدوائــــر الــعــامــة لــحــمــايــة ودعـــم 
القتصاد امحلي ستخفف مــن حــدة هــذه اأزمــة 

على النشاط القتصادي بالدولة.

أهم اإنجازات
ــازات الــتــي  ــ ــجـ ــ واســـتـــعـــرض الــتــركــيــت أهــــم اإنـ
تـــم تحقيقها خـــال الــســنــة امــاضــيــة عــلــى الــرغــم 
ــل والـــعـــراقـــيـــل  ــاكــ ــشــ مـــــن صـــعـــوبـــتـــهـــا وكـــــثـــــرة امــ
الــتــي تــخــلــلــتــهــا، واطـــلـــع الــحــضــور عــلــى الخطط 
والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تطوير أعمال 

الشركة ومكاسبها.
ــذه الــجــائــحــة  ــار هــ ــ ــال »ل يــخــفــى عــلــيــكــم آثـ ــ وقـ
ــال امــخــتــلــفــة، خــصــوصــً  ــمــ عــلــى الـــشـــركـــات واأعــ
أنه »على  الصغيرة وامتوسطة«، وبّن  امشاريع 
ــذت خططها 

ّ
الــرغــم مــن كــل هــذا، إل أن الشركة نــف

فيما تخّللها صدور  امهام،  العديد من  وأنجزت 
الــحــكــم الــنــهــائــي فـــي الــقــضــيــة امــرفــوعــة مـــن بنك 
قطر الوطني لصالحنا، ما ترتب عليه النعكاس 
اإيـــجـــابـــي عــلــى مــوقــفــنــا الــقــانــونــي وامـــالـــي من 
خال رد ما آلت إليه الستثمارات سبب الخاف، 

والنتهاء من كل امديونيات واللتزامات«.

إعادة اإدراج
بدء  في  »الصفاة«  تمكن  عن  التركيت  وكشف 
مــرحــلــة جـــديـــدة أهــمــهــا الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
إدراجــهــا  للمساهمن إعــــادة  الــعــامــة  الــجــمــعــيــة 
بــاإجــراءات الازمة  الكويت والقيام  في بورصة 

للوصول لهذا الهدف.

وأضــاف أن أبــرز إنجازات الشركة خال العام 
امـــاضـــي، تــتــمــثــل فـــي اتـــمـــام عــمــلــيــة الســتــحــواذ 
لبيع  العامية  الخير  شركة  مــن  امقّدمة  اإلــزامــي 
امتبقية في  ــراء اأســهــم على جميع اأســهــم  وشـ
ــان الــكــويــت الــعــقــاريــة بصفتها مــديــرً  شــركــة أركــ

عامً لاستحواذ.
وأشــــــار إلــــى أن الــعــمــلــيــة تــمــت خــــال الــحــظــر 
الــجــزئــي والــكــلــي فـــي الــكــويــت حــرصــً مـــن فــريــق 
امطلوب  وتحقيق  العمل  استمرارية  على  العمل 
على الرغم من الضغوط التي كانت تسيطر على 

امشهد العام لقطاع اأعمال.
وأفــاد التركيت بــأن امجموعة قامت من خال 
إحدى شركاتها التابعة بالستحواذ على نسبة 
للتجارة  كابيتال  ليكويد  »ذي  في شركة  مؤثرة 
الــعــامــة«، معربً عــن أمــلــه فــي أن يــكــون لها اأثــر 
من  امجموعة  أوضـــاع  على  مستقبًا  اإيــجــابــي 

خال تنويع استثماراتها ومصادر دخلها.

إجراءات سريعة
وقـــــّدم الــتــركــيــت ســــردً مـــا قــامــت بـــه »الــصــفــاة 
لــاســتــثــمــار« مــن إجـــــراءات ســريــعــة وفــّعــالــة منذ 
ــة الــجــائــحــة لــلــحــد مـــن انــتــشــارهــا فـــي بــرج  بـــدايـ
امعنية  العمل  فــرق  بــأن  منوهً  بأكمله،  الصفاة 
بالشركة كانت تقوم ومنذ اليوم اأول على البحث 
واســتــقــصــاء آخـــر اأخـــبـــار وامــعــلــومــات والــطــرق 
الصحيحة امتبعة في العالم أجمع لتحويل برج 
الفيروس  انتشار  إلــى حصن منيع ضد  الصفاة 

بن اموظفن والزوار.
واتــبــعــت الــشــركــة، بــحــســب الــتــركــيــت، سلسلة 
مــن اإجـــــراءات الحــتــرازيــة امــهــمــة الــتــي أسهمت 
ــة، ومـــنـــهـــا نــشــر  ــبـ ــيـ ــرة الـــعـــصـ ــتــ ــفــ ــاوز الــ ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ فـ
اإعـــانـــات والــافــتــات اإرشـــاديـــة فــي كــل أنــحــاء 
امــتــبــعــة، وتنفيذ  الــوقــايــة  لتعميم طـــرق  امــجــمــع 
الــبــروتــوكــولت الــصــارمــة فــي الــتــبــلــيــغ والــحــجــر 
الــذاتــي لكل مــن يشك فــي اإصــابــة، وفــرض لبس 
في  التجمعات  مــن  والــحــّد  الــيــد  الــكــمــام وتعقيم 
ــات  ــ ــيــــاس درجـ ــتــــظــــار، وقــ امـــصـــاعـــد وأمــــاكــــن النــ
الـــحـــرارة يــومــيــً قــبــل الــدخــول للمجمع، وتــوزيــع 
والتنظيف  التعقيم  منتجات  مــن  مجانية  ســّلــة 
عــلــى امــوظــفــن، وتــوفــيــر الــكــمــامــات لــهــم بــصــورة 
أحــدى  بإنتاجها  تــقــوم  بامناسبة  والــتــي  ــة  دوريـ

شركات امجموعة.
مواجهة  امجموعة  استجابة  ســرعــة  أن  وأكـــد 
اثـــــــار الـــجـــائـــحـــة والــــجــــهــــود امــــبــــذولــــة الـــكـــبـــيـــرة 
ــن مــؤســســة  ــاه، لــتــحــظــى بــتــقــديــر مـ ــبـ ــتـ لــفــتــت النـ
بموجبها  منحت  التي   »International Finance«

عمل  بيئة  »أفــضــل  جــائــزة  لاستثمار«  »الصفاة 
العام  أن  الــجــائــحــة«، مبينً  صحية وآمــنــة خــال 
اماضي كان مليئً باأحداث اإيجابية الخاصة 
الــــتــــي أنـــعـــشـــت وأعـــــــــادت الـــشـــركـــة إلـــــى الـــطـــريـــق 

الصحيح.
وأشار إلى أن الشركة تطمح بأن تكون عودتها 
بــمــســتــويــات مــا قــبــل اأزمــــة امــالــيــة الــعــامــيــة، أي 
العودة من جديد إلى عصرها الذهبي، بالرغم من 
انعكاسات وتأثير أزمة الجائحة على أنشطتها 

وعملياتها.
ــان لــنــتــيــجــة صـــــــدور حـــكـــم مــحــكــمــة  وقـــــــال »كـــــ
وبنك  الــشــركــة  بــن  امــقــامــة  القضية  فــي  التمييز 
قطر الوطني لصالح الشركة النعكاس اإيجابي 
وربحية كبيرة على البيانات امالية للعام 2020 
ــد أنــهــت  ــذلـــك تـــكـــون )الـــصـــفـــاة لــاســتــثــمــار( قـ وبـ
ــــوت صــفــحــة مــديــونــيــاتــهــا والـــتـــزامـــاتـــهـــا مع  وطـ

الجهات امصرفية امحلية واأجنبية«.
قت أرباحً عن السنة امالية 

ّ
وذكر أن الشركة حق

امنتهية في 31 ديسمبر 2020 بقيمة 7.22 مليون 
دينار بربحية 28.22 فلس للسهم الواحد.

وبــــّن الــتــركــيــت أن حــقــوق مــســاهــمــي الــشــركــة 
بلغت 22.38 مليون دينار في 31 ديسمبر 2020 
بما يعادل 87.4 فلس للسهم الواحد، منوهً بأن 
إجمالي مطلوبات امجموعة بلغ في 31 ديسمبر 

2020 نحو 11.94 مليون دينار.

خطة تحوط 
ــة حــــرصــــت عــلــى  ــركــ ــشــ وأكــــــــد الـــتـــركـــيـــت أن الــ
ــذ مــوقــف أكــثــر تــحــفــظــً فـــي اتــخــاذ  الــتــحــوط وأخــ
الشركة  الصادر لصالح  للحكم  اإيجابية  اآثــار 
ــنــــي لــحــن  ــر الــــوطــ ــطـ ــنـــك قـ والـــــخـــــاص بـــقـــضـــيـــة بـ
النــتــهــاء مــن تنفيذ الــحــكــم نــهــائــيــً، والــتــأكــد من 
قـــيـــام الــجــهــة الـــعـــدل بـــالـــرهـــن بــتــنــفــيــذ حــيــثــيــات 
الــحــكــم بــشــكــل كـــامـــل، فـــي ضــــوء مـــا تــواجــهــه من 
مماطات ومنازعات من جانب العدل في الرهن 
في اإمارات، حيث تم تسجيل مخصصات كافية 

لحن تنفيذ الحكم بشكل كامل.

نظرة مستقبلية
وقـــــال الــتــركــيــت »نــنــظــر إلــــى امــســتــقــبــل بعن 
امراقب امتفائل، فبعد النتهاء من كل التحديات 
ــــوام طــويــلــة والــتــي  الــقــانــونــيــة الــتــي أثــقــلــتــهــا أعـ

امتدت لقرابة 10 سنوات«.
وتـــابـــع أن اإنــــجــــازات الـــتـــي تــمــت خــــال سنة 
2020 كفيلة بأن تفتح صفحة جديدة من الفرص 
والـــتـــوجـــهـــات نــحــو تــنــويــع الســـتـــثـــمـــارات الــتــي 

بما  امباشرة  إلــى محفظتها  الشركة  ستضيفها 
فــيــهــا اللــتــفــات إلـــى الـــخـــوض فـــي تــمــويــل ودعـــم 
امــشــاريــع الــصــغــيــرة وامــتــوســطــة، خــصــوصــً في 
هذه امرحلة الحرجة التي تمر بها هذه الفئة من 

اأعمال.
تم  بإستراتيجية  تلتزم  الشركة  أن  إلــى  وأمــح 
وضعها خال 2019 وتنتهي في العام 2023 رغم 
بتنفيذ  الشركة  إدارة  التزمت  حيث  الصعوبات 

امخططات واإستراتيجة خال العام امنصرم.

مضاعفة الجهود
ولفت إلى أن »الصفاة« قامت بتعديل اموازنة 
الظروف  مع  يتماشى  بما  لـــإدارات  التقديرية 
الراهنة وتحقيق أكبر نسبة من اإنجاز ما تم 
الــشــركــة خــال هذه  لــه، وإلـــى تركيز  التخطيط 
الفترة على اللتزام باإستراتيجية اموضوعة 
ومــضــاعــفــة الــجــهــود وامــثــابــرة فــي الــعــمــل على 
بناء فريق متكامل من ذوي الخبرات والكفاءات 
من الكويتين ذوي النظرة الحديثة وامتطورة 
فــي سبيل تحقيق امــزيــد مــن النمو والــوصــول 

إلى اأهداف اموضوعة.
وذكر أن الشركة تعمل من خال إستراتيجية 
وخـــطـــة عــمــل ربـــاعـــيـــة قـــامـــت بـــإعـــدادهـــا إدارة 
واإدارة  اإدارة  بـــمـــجـــلـــس  مـــمـــثـــلـــة  الــــشــــركــــة 
الــتــنــفــيــذيــة، والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى رفــــع مــنــســوب 
التشغيلية ورفع جودة  العمليات  الربحية من 
اإيرادات، ما سيكون له بالغ اأثر على اأرباح 
ــي لــلــشــركــة وبـــالـــتـــالـــي مــســاهــمــي  ــالـ وامــــركــــز امـ

الشركة اأم.

مشروع اأحمدي
وأوضـــح التركيت أنــه رغــم اأوضـــاع الصعبة 
ــام 2020 نتيجة  الــتــي واجــهــت الــجــمــيــع خـــال عـ
الــشــركــة  أن  إل   ،»Covid-19« ــيــــروس  فــ تــفــشــي 
ــرار فــــي نــفــس  ــمـ ــتـ ومــجــمــوعــتــهــا الـــتـــزمـــت بـــالسـ
الـــوتـــيـــرة فـــي مـــعـــدلت الــبــنــاء فـــي ســبــيــل إنــجــاز 
اأعــــمــــال، واســـتـــكـــمـــال بـــنـــاًء مـــشـــروع اأحـــمـــدي، 
والــذي يتمثل في عقار بمنطقة شرقي اأحمدي 
الصناعية قطعة رقم )20( قسيمة )57( التي تبلغ 
بناء  لنظام  تخضع  مربع،  متر   5000 مساحتها 

القسائم الصناعية.
ولفت إلــى النتهاء مــن 90 فــي امئة مــن أعمال 
الـــبـــنـــاء، فــيــمــا يــتــوقــع أن يــتــم تــســلــيــم والنــتــهــاء 
مــن امـــشـــروع خـــال الــعــام الــحــالــي، وفــقــً للخطة 
اإدارة والبدء  امعتمد من قبل  الزمني  والجدول 

بمرحلة التأجير للمشروع.

ثقافة الحوكمة
»الصفاة لاستثمار«  التركيت حــرص  وأكــد 
عــلــى تــنــمــيــة ثــقــافــة الــحــوكــمــة والمـــتـــثـــال على 
مــســتــوى كــل كــيــانــات امــجــمــوعــة، وإرســـــاء قيم 
مؤسسية سليمة وفعالة، بحيث تعتبر معايير 
بوضوح  تنعكس  التي  اأســس  أحــد  الحوكمة 
التي  امعايير  تلك  إستراتيجيتها، لسيما  في 
امعنية وغــيــرهــا من  الرقابية  الــجــهــات  ــرتــهــا 

ّ
أق

القواعد والتعليمات اإرشادية ذات الصلة.
وأضــاف: »نحن نــدرك أهمية تطبيق مبادئ 
على  يترتب  ومــا  الرشيدة،  الحوكمة  ومعايير 
في  واأخاقية  امهنية  امعايير  اتباع  من  ذلــك 
جميع الــتــعــامــات، واإفـــصـــاح والــشــفــافــيــة عن 
امناسب،  الــوقــت  وفــي  دقــيــق  بشكل  امعلومات 
وبــمــا يسهم فــي تعميق وتــطــويــر كــفــاءة عمل 

الشركة والشركات التابعة لها«.
ــار إلــى أن ذلــك مــا يــعــزز ثقة امساهمن  وأشـ
وكافة اأطراف ذات العاقة وأصحاب امصالح 
بأداء امجموعة من جهة وبقطاع الستثمارات 
ــرى، مــتــابــعــً »يعكس  فــي الــكــويــت مــن جــهــة أخــ
إطارنا العام للحوكمة منهجً متسقً على كل 
كيانات امجموعة، كما يخضع إطــار الحوكمة 

للمراجعة الدورية من جانب مجلس اإدارة«.

 امسؤولية امجتمعية

أفاد التركيت أن »الصفاة لاستثمار« 
تولي اهتمامً خاصً بمسؤوليتها 

امجتمعية باتجاه امجتمع من خال 
يها مبادرات أو برامج تنموية من 

ّ
تبن

شأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية 
امستدامة للمجتمع، وقد تمثلت أولى 

امبادرات باستحداث خطة لزيادة 
نسبة امواطنن فيها وفي الشركات 

التابعة.
ت 

ّ
وبّن التركيت أن »كورونا« شكل

فرصة ذهبية لتقوم »الصفاة 
لاستثمار« بتسخير مواردها متمثلة 

بموظفيها وتخصصات شركاتها 
التابعة لخدمة حكومة الكويت 

عن طريق توفير أكبر قدر من 
ااحتياجات وامتطلبات.

وأشار إلى مبادرة الشركة في التسجيل 
في منصة »مساهمات« الحكومية، إذ 
قدمت بذلك منتجات إحدى الشركات 

التابعة )شركة الشرق اأوسط 
لتصنيع امواد الكيماوية( أي جهة 

حكومية تعلن حاجتها معقمات اليد 
وصابون التنظيف ومختلف امساحيق 

الكيماوية الضرورية للتنظيف 
والتعقيم.

 طلبات حكومية

ت طلبات 
ّ

ذكر التركيت أن الشركة تلق
عديدة من كل من وزارة الصحة، 

وزارة الكهرباء واماء، وزارة امالية 
ووزارة الداخلية للحصول على 

منتجاتها، إذ تم التبرع بالفعل بآاف 
الليترات من معقمات اليد ومنتجات 

التنظيف اأخرى.
وتابع »قامت إحدى شركات 

امجموعة )شركة صناعات السجاد( 
بالتبرع بـ 340 قطعة سجاد للمؤسسة 

العامة للرعاية السكنية امعنية 
آنذاك بتوفير ثكنات اإجاء واأماكن 

امخصصة للحجر، وتسخير خدمات 
التصميم والصف والطباعة من 

الشركة العصرية للطباعة والنشر 
والتوزيع التابعة للشركة، لسد 

احتياجات وزارة الداخلية للمطبوعات 
الترويجية والافتات اإرشادية«.

وبن أن مجموعة الصفاة ساهمت في 
إنتاج فيديو ارشادي خاص بالطريقة 
الصحية امثلى للعودة للعمل، بعدما 
سمحت الحكومة ممثلة بوزارة الصحة 
للموظفن بالعودة إلى أعمالهم لنشر 
الوعي امجتمعي، إذ تضمن الفيديو 

كل اإجراءات واإرشادات الصحية 
امعتمدة دوليً التي يجب أن يعمل 
بها اموظفون في مقرات عملهم، 
ومنوهً بأنه تم تعميم ونشر هذا 

الفيديو في مختلف وسائل التواصل 
ااجتماعي لتعم الفائدة على الجميع.

عبدالله التركيت

»الصفاة« تعود لتوزيع اأرباح             
باعتماد 5 في امئة أسهم منحة  

ندرس فرص ااندماج مع كيانات 
تشغيلية مضاعفة حقوق امساهمن

حكم نهائي للشركة بقضية »قطر 
الوطني« يمثل انعكاسً إيجابيً لها

غازي النفيسي

تمويل عجزها بالكامل بااستدانة و21.7 مليار دوار أرباح »أرامكو«

7.4 مليار ريال عجزً                          
بميزانية السعودية الربع اأول

الــســعــوديــة فــي الربع  بــيــانــات ميزانية  أظــهــرت 
للمملكة  الفصلية  ــرادات  ــ اإيــ أن   ،2021 مــن  اأول 
بلغت 205 مليارات ريال مقابل مصروفات بقيمة 
 7.4 اميزانية فصليً  ليبلغ عجز  ريــال،  212 مليار 

مليار ريال.
الــربــع اأول  فــي  وجــرى تمويل عجز السعودية 
إيــرادات  بالكامل عن طريق الســتــدانــة، كما بلغت 
الربع اأول 117 مليار ريال،  النفط في  امملكة من 
النفطية 88 مليار ريال  اإيـــرادات غير  فيما بلغت 
ــربــــع. وبـــذلـــك تـــكـــون اإيـــــــــرادات الــنــفــطــيــة  لــنــفــس الــ
لــلــســعــوديــة قـــد شــكــلــت 57 فـــي امـــئـــة مـــن إجــمــالــي 
ــام الـــحـــالـــي، وبــهــذه  ــعـ ــربـــع اأول مـــن الـ إيـــــــرادات الـ
اأرقام فقد تحقق 24 في امئة من اإيرادات امتوقعة 

للسعودية لعام 2021 في الربع اأول من السنة.
ــدولــــي نــمــو الــنــاتــج  وتـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــ
بنسبة  السعودية  في  الحقيقي  اإجمالي  امحلي 
2.1 في امئة في العام الحالي و4.8 في امئة في العام 
 4 للصندوق عند  تقدير سابق  امقبل، مقارنة مع 
امتوقع  النمو  أن  امــئــة. وذكــر بيان للصندوق  فــي 
للناتج امحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9 

في امئة في 2021 و3.6 في امئة في 2022.
ــاد الــصــنــدوق أن الــنــاتــج امــحــلــي اإجــمــالــي  وأفــ
الحقيقي سينكمش 0.5 في امئة في 2021 في ضوء 
إطار  امتفق عليها في  النفطي  اإنتاج  مستويات 

أوبك+.
كما تــوقــع انــخــفــاض العجز امــالــي إلــى 4.2 في 
العام وهو  هــذا  اإجمالي  امحلي  الناتج  من  امئة 

أقل قليا من امتوقع في اميزانية.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أعــلــنــت شــركــة »أرامـــكـــو« عن 

امئة  أربــاح فاقت توقعات امحللن بزيادة 30 في 
ــاح الــربــع اأول مــن الــعــام الــحــالــي،  فــي صــافــي أربــ
ــك بــدعــم  ــ وأبــــقــــت عـــلـــى تـــوزيـــعـــاتـــهـــا الـــنـــقـــديـــة، وذلــ
مـــن قـــوة ســـوق الــنــفــط وارتـــفـــاع هـــوامـــش الــتــكــريــر 

والكيماويات )رويترز(.
وقال رئيس أرامكو التنفيذي أمن الناصر في 
إلى امؤشرات اإيجابية مستويات  بيان »بالنظر 
بما  متفائل  فــأنــا   ،2021 لــعــام  الطاقة  على  الطلب 
هــنــاك بعض  ــزال  تـ أنـــه ل  ــم  امستقبل. ورغـ يحمله 
الـــتـــحـــديـــات، إّل أنــــه ومــــع بــــدء تــعــافــي القــتــصــاد 
الــعــامــي، ســتــكــون )أرامـــكـــو( عــلــى أهــبــة الســتــعــداد 

لتلبية احتياجات العالم امتزايدة من الطاقة«.
وارتفع صافي الدخل إلى 21.7 مليار دولر في 
ربــع السنة امنتهي فــي 31 مــارس مــن 16.7 مليار 
صافي  يتوقعون  امحللون  وكــان  عــام.  قبل  دولر 
ربح عند 19.48 مليار دولر، وذلك بحسب متوسط 

تقديرات خمسة محللن.
ــاء فــي اأســـاس  وذكــــرت »أرامـــكـــو« أن الــربــح جـ
ــن ســـــوق نـــفـــط أقــــــوى وارتـــــفـــــاع هـــوامـــش  بـــدعـــم مــ
الــتــكــريــر والـــكـــيـــمـــاويـــات، ويــقــابــلــه بــشــكــل جــزئــي 

انخفاض اإنتاج.
وأعلنت أرامكو عن توزيعات بقيمة 18.8 مليار 
دولر للربع اأول من امقّرر دفعها في الربع الثاني، 
وهــو ما يتفق مع الخط الســتــرشــادي لتوزيعات 

بقيمة 75 مليار دولر هذا العام.
وبــلــغ مــتــوســط إجــمــالــي إنـــتـــاج الــنــفــط والــغــاز 
»أرامكو« 11.5 مليون برميل من امكافئ النفطي  لـ
يوميً في 2021، منها 8.6 مليون برميل يوميً من 

النفط الخام.


