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أكد لـ »الراي« أن السوق امحلي ا يحتاج 80 شركة استثمار معتبرً ااندماجات حًا موضوعيً

عبدالله التركيت: 
»الصفاة« حققت أرباحً لـ 6 سنوات 

وهيكلتها شملت... تسوية 85 مليون دينار
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 نبحث إطاق صناديق 
متخصصة بتمويل 

امشروعات الصغيرة 
وامتوسطة

خططنا تشمل تأسيس 
مظلة استثماراتنا العقارية 
تمهيدً إدراجها بالبورصة

25 مليون دينار استثمارات 
»الصفاة« العقارية محليً 

وخارجيً

عبدالله التركيت

بعد مرور 8 سنوات على إلغاء إدراج »الصفاة لاستثمار« تعود الشركة من جديد إلى بورصة الكويت اعتبارً من الغد، بعد نجاح مجلس 
اإدارة واإدارة التنفيذية في إجراء »جراحة« لم تكن في منأى عن امخاطر، تكللت باإنجاز على أكمل وجه، لتضع الشركة اليوم بن أيدي 

اأوساط ااستثمارية سهمً جديدً يضاف إلى قائمة اأسهم التشغيلية اُمدرجة.
إن الحديث حول ما حدث في الشركة خال السنوات اماضية يحتاج با شك لشخص عاصر اأمر، بل أصبح جزءً منه، ولعل رئيس مجلس 

درة على الحديث بكل واقعية عن ما واجهته الشركة من تحديات، إذ يقول »نحمد الله على تحقيق أحد 
ُ

اإدارة عبدالله التركيت اأكثر ق
أهدافنا وهو العودة للسوق، فلقد آن اأوان لنقطف ثمار جهود جماعية بإعادة إدراج سهم الشركة«.

وسرد التركيت خال حوار مع »الراي« كواليس امرور بمحطات لم تخل من تهديد كيان الشركة في أوقات مضت، مؤكدً أن بذل الجهود 
وامضي نحو هدف واضح أسهم في إعادة هيكلة الشركة لتتخلص من هاجس مديونيات كبيرة لتصبح اليوم قادرة على امنافسة، اسيما 

قت بمنطاد أدارته كفاءات وطنية، مشيرً إلى التخارج من اأصول غير اُمدرة والتعويض عنها بأخرى ذات عوائد. وأوضح 
ّ
بعد أن حل

التركيت أن »الصفاة« حققت أرباحً لـ6 سنوات بعد إنجاز إعادة الهيكلة، التي تضمنت تسوية التزامات بقيمة 85 مليون دينار.
وكشف عن خطة الشركة وتوسعاتها واهتمامها بتقديم خدمات مالية مختلفة في امستقبل، منها صناعة السوق و»امارجن« وتمويل 

امشروعات امتوسطة والصغيرة.
وفي ما يلي نص اللقاء:

| كتب عاء السمان |

5 قطاعات رئيسية 
قال التركيت »تضع عودة )الصفاة( إلى السوق من جديد على كاهلنا مسؤوليات جسام، ونأمل أن نكون عند حسن ظن مساهمينا 

وعموم اأوساط ااستثمارية امحلية، لذلك فإن خارطة أنشطة الشركة تركز على 5 قطاعات رئيسية، جميعها ُمدرة وتضمن 
لها تدفقات نقدية منتظمة تدعم توسعاتها امستقبلية«.

وأوضح أن تلك القطاعات تتمثل في التالي:

1 - قطاع الخدمات امالية: حيث حرصت الشركة على إعادة هيكلة القطاع ليواكب تطلعات العماء ويجذب امزيد من امستثمرين، عبر خدمات 
منظمة تحاكي امطبق إقليميً، وتشمل أنشطة القطاع تمويل القروض لأفراد حيث اهتمت »الصفاة« خال الفترة اماضية بإعادة تفعيل الخدمة 

لتلبية طلبات امجاات ااستهاكية.
ويشمل تطوير القطاع إمكانية تقديم خدمات أخرى منها »امارجن« على اأسهم امدرجة وفقً للضوابط امنظمة، والتي تتضمن الحصول على 

موافقات الجهات امعنية، ومن ثم توقيع اتفاقية مع الشركة الكويتية للمقاصة وغيرها من الخطوات اأساسية.
 2 - القطاع الصحي: لدى »الصفاة« اهتمام كبير بذلك القطاع، وباتت تمتلك حصصً إستراتيجية في كيانات متخصصة، منها مستشفى 
الكويت )25 في امئة(، فيما تسعى لتعظيم حضورها في هذا القطاع من خال ااستحواذ على مساهمات وحصص مؤثرة في شركات متخصصة.
»الصفاة«   3 - قطاع الطاقة: لدينا حصص مؤثرة بشركات تعود في تأسيسها أكثر من 20 عامً، منها شركة سنرجي القابضة امملوكة لـ

بنسبة 25 في امئة، ولدينا كفاءات قادرة على تطوير القطاع وتعظيم موارده.
 4 - العقار: تبلغ قيمة استثماراتنا العقارية امحلية والخارجية نحو 25 مليون دينار، ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها مجموعة الصفاة، إا 
أنها التزمت بااستمرار في الوتيرة نفسها بمعدات البناء في سبيل إنجاز اأعمال واستكمال بناء مشروع اأحمدي، والذي يتمثل في عقار بمنطقة 
شرقي اأحمدي الصناعية تبلغ مساحته 5 آاف مترمربع، يخضع لنظام بناء القسائم الصناعية، حيث تبلغ قيمة ااستثمار نحو 5 ماين دينار.

وتم اانتهاء من 90 في امئة من أعمال البناء، فيما من امتوقع أن يتم اانتهاء من امشروع وتسليمه خال العام الحالي وفقً للخطة والجدول 
الزمني امعتمد من قبل اإدارة، ومن ثم البدء بمرحلة تأجير امشروع. كما لدينا برج الصفاة وأراٍض مختلفة ندرس إعادة تطويرها، إضافة إلى 

قسائم صناعية وغيرها.
وفي ظل ااهتمام البالغ من قبل اإدارة بقطاع العقار، فإن »الصفاة« تسعى لتأسيس كيان يمثل مظلة لتلك ااستثمارات واأنشطة ذات العاقة 
على أن تكون له توسعات مستقبلية أيضً، استعدادً لطرحه في بورصة الكويت كمنتج يلبي طموح امهتمن بالعوائد امنتظمة واإيرادات امستقرة.

  5 - القطاع الصناعي: تستحوذ الشركة على حصة جيدة من نشاط خدمات صناعية بعينها، حيث إن لديها حصة تبلغ 10 في امئة من مصنع 
الشعيبة الورقية، إضافة إلى امطبعة العصرية بملكية 100 امئة، فيما تملك الشركة مصنعً للسجاد بقيمة استثمار تبلغ 6 ماين دينار، وكذلك 

مصنعً للكيماويات يلبي احتياجات السوق من امنظفات وامعقمات.

السعر العادل

أداء جيد في 2020

حـــول  ســــــؤال  عـــلـــى  ردً 
التقييم العادل لسعر سهم 
ــاة لـــاســـتـــثـــمـــار«  ــ ــفـ ــ ــــصـ »الـ
لدى تداوله في البورصة، 
أوضح التركيت أن »اأمر 
يتوقف على قراءة السوق 
واأوســــــاط ااســتــثــمــاريــة 
ــاح مــن  ــ ــتـ ــ ــا يـ ــمــ امـــهـــتـــمـــة بــ
فرص«، مضيفً »سنراقب 
الــوضــع ولــيــس مــن حقنا 
ــداول لـــتـــحـــديـــد ســعــر  ــتــــ الــــ
الــــســــهــــم، فــــاأمــــر يــحــكــمــه 

العرض والطلب«.

»لــقــد كان  التركيت  قــال 
2020 عامً صعبً بالنسبة 
ــات، ومــــع  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ مـــعـــظـــم الــ
مــجــمــوعــة  أداء  كــــان  ذلـــــك، 
الناحية  الصفاة جيدً من 
لـــصـــدور  كـــــان  ــيــــة، إذ  امــــالــ
في  التمييز  محكمة  حكم 
القضية بن الشركة وبنك 
ــالـــح  قــــطــــر الـــــوطـــــنـــــي لـــصـ

)الصفاة( أثرً إيجابيً«. 
ــد الــتــركــيــت حــرص  ــ وأكـ
ــالـــح  الـــــشـــــركـــــة عــــلــــى مـــصـ
ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مــــســــاهــــمــــيــــهــــا والـ
عــلــى تــنــمــيــتــهــا مـــن خــال 
اتـــــبـــــاع آلـــــيـــــات ومـــعـــايـــيـــر 
اســـتـــثـــمـــاريـــة تـــتـــوافـــق مــع 
امتبع في اأسواق امحلية 
ــلــــيــــمــــيــــة والــــعــــامــــيــــة،  واإقــ
إضــــــــــافــــــــــة اهـــــتـــــمـــــامـــــهـــــا 
بــالــحــفــاظ عــلــى حــقــوقــهــم 
لتعظيمها،  الــجــهــد  وبـــذل 
وتوفير عوائد عالية على 
امـــــدى الـــطـــويـــل، والــســعــي 
ــات مــهــنــيــة  ــدمــ لـــتـــوفـــيـــر خــ
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا تــفــوق 

توقعات امساهمن.

كبار امساهمن 
ــة كــــبــــار  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــل قـ ــمــ ــشــ تــ
اماك برأسمال »الصفاة« 
ــة اأولــــــى  ــركــ ــن الــــشــ ــ ــل مـ ــ كـ
تبلغ  بحصة  لــاســتــثــمــار 
والــشــيــخ  امــــئــــة،  فــــي   15.7
بنسبة  سحيم  بــن  محمد 
ــة  ــركــ وشــ امــــــئــــــة،  فــــــي   5.4
ــتـــاســـع بــمــلــكــيــة  الــــســــور الـ
تبلغ 5.4 في امئة، وشركة 
بنحو  القابضة  القادسية 
والـــخـــيـــر  امـــــئـــــة،  فـــــي   5.3
الــوطــنــيــة )ااســـتـــثـــمـــارات 
ــوطــــــنــــــيــــــة والــــــوســــــيــــــط  الــــ
لــأعــمــال امــالــيــة( بحصة 

5.1 في امئة.

شكر وتقدير
وجــــه الــتــركــيــت الــشــكــر 
لــكــل مــن ســاهــم فــي إعـــادة 
هــيــكــلــة الــشــركــة وتــســويــة 
مـــــديـــــونـــــيـــــاتـــــهـــــا، وعــــلــــى 
رأســــــهــــــم امـــــهـــــنـــــدس بــــدر 

ناصر الخرافي.
كــــــمــــــا شــــــكــــــر مـــجـــلـــس 
ــي أســـــــــــواق امــــــال  ــفــــوضــ مــ
ــيــــة،  ــنــ ــــــقــــــطــــــاعــــــات امــــعــ وال
الكويت  لــبــورصــة  وكــذلــك 
والــــــــشــــــــركــــــــة الــــكــــويــــتــــيــــة 
لـــــــلـــــــمـــــــقـــــــاصـــــــة، وأيـــــــضـــــــً 
شــركــة  اإدراج  مــســتــشــار 
ــارات الــوطــنــيــة،  ــمـ ــثـ ــتـ ااسـ
ــع  عـــــــلـــــــى تـــــــعـــــــاونـــــــهـــــــم مــ
»الـــصـــفـــاة« خــــال الــفــتــرة 
امـــــاضـــــيـــــة حــــتــــى إنــــجــــاز 
جديد  مــن  الــشــركــة  إدراج 

في البورصة.

● بـــــدايـــــة، مـــــــاذا تـــمـــثـــل لـــكـــم عـــــــودة »الـــصـــفـــاة 
لــاســتــثــمــار« إلـــى الــبــورصــة اعــتــبــارً مــن الــغــد بعد 
من  بالكثير  الشركة  مــرت خالها  عجاف  سنوات 

التحديات والتطورات؟
وترجمة  نجاحً  تمثل  للبورصة  الــعــودة   -
لجهود ُبــذلــت على مـــدار ســنــوات مــضــت، وفي 
ذلــك. ا  »الصفاة« تجني ثمار  النهاية ها هي 
يخفى على أحد ما مرت به الشركة من تحديات 
جسام منذ صدور قرار مجلس مفوضي أسواق 
امـــال بشطب الــشــركــة فــي مـــارس 2013، لتعود 
اليوم لإدراج بالبورصة بعد إحداث تغييرات 
وسجات  الشركة  أعمال  خارطة  في  جوهرية 
ــــذي يـــؤكـــد اســتــعــادتــهــا  ــر الــ ــ مــســاهــمــيــهــا، اأمــ

للتوازن امطلوب.
لـــقـــد اســـتـــطـــاعـــت الـــشـــركـــة بـــجـــهـــود مــجــلــس 
أزمـــة  تــتــجــاوز  أن  الــتــنــفــيــذيــة  واإدارة  اإدارة 
الـــديـــون الــتــي أرهــقــتــهــا وأثــقــلــت حــركــتــهــا على 
مدار 8 سنوات تقريبً، حيث أنجزت حزمة من 
التسويات امالية، وكذلك متابعة بعض املفات 
لها  أعــادت  أحكام  قضائيً حتى حصلت على 
حقوقها، لتبدأ ككيان ا تثقله االتزامات امالية 
الضخمة كما في السابق. وتمكنت الشركة من 

تحقيق أرباح لـ6 سنوات عقب نجاح الهيكلة.
ويجب أن نشير هنا إلى أن حجم القضايا 
تشمل  كانت  81 قضية  نحو  بلغ  الهيكلة  قبل 
الـــتـــزامـــات تــصــل إلــــى 85 مــلــيــون ديـــنـــار تمت 

تسويتها بالكامل.
أن تتحول  امــمــكــن  مــن  اإدراج، هــل  ● عــقــب   
في  أكبر  لكيان  مظلة  إلــى  لاستثمار«  »الصفاة 
إطار عملية اندماج متوازنة مع شركات تشغيلية 

تحمل هوية متشابهة؟
- نـــعـــم، الـــفـــكـــرة مـــطـــروحـــة لــلــبــحــث ولــكــن 
سيتم اإفصاح عنها في الوقت امائم، ومن 
خـــال عـــرض رســمــي عــلــى الــجــهــات الرقابية 
والتنظيمية بسوق امال، حال بلورة امشروع 
بــشــكــل كـــامـــل، والـــتـــأكـــد مـــن تــحــقــيــقــه لقيمة 

مضافة للشركة ومساهميها.
الرأسمالية  القاعدة  وتظل عملية توسيع 
»الـــصـــفـــاة« مـــن خــــال عــمــلــيــة انـــدمـــاج أمـــرً  لــــ
ــا بـــحـــاجـــة لــبــحــث  ــهــ ــً، إا أنــ ــبــــوًا نــــظــــريــ ــقــ مــ
مــســتــفــيــض، بــحــيــث تــعــتــمــد الــعــمــلــيــة عــلــى 
ــلـــيـــاتـــهـــا  ــة وعـــمـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ضـــــمـــــان اســـــتـــــقـــــرار الـ
ــة الــخــطــط  ــبــ وأنـــشـــطـــتـــهـــا امـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــواكــ

امعتمدة كذلك.
ــاة« مـــــرت بــكــثــيــر مــن  ــفــ ــــصــ نــعــلــم أن »ال  ●  
اليوم  لتتحول  اماضية  السنوات  التحديات خال 
للمستثمرين في  إلى كيان جديد سيتم تقديمه 

البورصة، ولكن هل رأس امال الحالي يتناسب مع 
الخطط امستقبلية؟

- بالفعل، لقد مرت الصفاة بمتغيرات كبيرة 
العديد  واكبها  امقبلة،  الفترة  خــال  ومختلفة 
من التحديات، إا أنها تغلبت عليها في إطار 
إســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة امــعــالــم تـــم اعــتــمــادهــا 
سنوات،   7 منذ  الشركة  إدارة  مجلس  قبل  مــن 
والــيــوم نحن أمـــام هــدف صــريــح هــو امحافظة 
ــة وتــحــقــيــق نـــمـــو عــشــري  ــركـ عـــلـــى مـــتـــانـــة الـــشـ

سنويً في اأصول امدارة.
اإســتــراتــيــجــيــة شملت  تــلــك  أن  يــخــفــى  وا 
ــة وإعـــــــــادة هــيــكــلــة  ــمـ ــراكـ ــتـ ــاء الـــخـــســـائـــر امـ ــفــ إطــ
الشركة، وخفض رأس امال من 75 مليون دينار 
إلــى 26 مليونً )حاليً(، في حن أن رأس امال 
الـــحـــالـــي ا يــتــنــاســب مـــع الــخــطــط الــتــوســعــيــة 

امرتقبة للشركة.
وتــبــقــى إمــكــانــيــة إعـــــادة الــنــظــر فـــي رســمــلــة 
الـــوقـــت  أن  إا  امــســتــقــبــل،  فــــي  واردة  الـــشـــركـــة 
الحالي قد ا يكون مواتيً لتفعيل اأمر واتباع 
السوق  أن  امنظمة لذلك، خصوصً  اإجـــراءات 
ــر بـــعـــثـــرات مــخــتــلــفــة مــنــهــا جــائــحــة فــيــروس  مـ
كـــورونـــا وغــيــرهــا مـــن الــعــوامــل الــســلــبــيــة الــتــي 

يمكنها التأثير في مثل هذه املفات الحيوية.
 

 قطاع ااستثمار
● كيف ترون أداء قطاع ااستثمار في ظل هذا 
الكم الكبير من الشركات والكيانات امرخصة؟ وهل 
للمنافسة وتقديم نماذج أعمال  امناخ مناسب  هذا 

تحاكي ما يحتاجه السوق؟
مــــن 80 شــركــة  أكـــثـــر  هـــنـــاك  أن  يــخــفــى  - ا 
استثمار مرخصة في الكويت، ما يطرح سؤاًا 
حول ما إذا كان السوق امحلي بحاجة إلى كل 
أم ا؟ إجابتنا امتواضعة تقول  هذه الشركات 
»ا«، وعلى القطاع وامعنين في تلك الشركات 
ــع بــدائــل  ــ ــادة الــنــظــر فـــي ســيــاســاتــهــا ووضـ ــ إعــ
وحــلــول مــوضــوعــيــة منها فــكــرة الــدمــج وخلق 
كــيــانــات كــبــيــرة قـــــادرة عــلــى تــلــبــيــة طــمــوحــات 
ومتطلبات واحتياجات اأوساط ااستثمارية، 
مــــن خـــــال حـــضـــور وتـــنـــافـــســـيـــة صـــريـــحـــة مــع 

الشركات اإقليمية والعامية.
أدوات  ــــطــــرح  ل لـــديـــكـــم خـــطـــة واضــــحــــة  هــــل   ●  

استثمارية جديدة؟
كــافــيــة،  غــيــر  لكنها  اأدوات  بــعــض  لــديــنــا   -
لذلك ندرس السوق بشكل متأٍن لتقديم أدوات 
تتميز عــن مــا هــو مــوجــود حــالــيــً، ولــعــل أبــرز 
امشاريع التي نعكف على دراستها تتمثل في 
امتوسطة  امشروعات  لتمويل  صناديق  طــرح 

والصغيرة واحتواء أفكار امبادرين من الشباب 
آليات تنفيذ امشروع  الكويتي. ونبحث حاليً 
ــلـــى مـــوافـــقـــة  ــه والــــحــــصــــول عـ ــعـــرضـ تـــمـــهـــيـــدً لـ
الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أســواق امال 

والجهات امعنية اأخرى.
 ● ما هو رأس امال امتوقع مثل هذه الصناديق؟

سيكون رأس امال متحركً يبدأ من مليوني 
دينار ويمكن أن يبلغ 50 مليونً أو أكثر وربما 
الرقابية  التوافق مــع امعايير  أقــل، واأهـــم هــو 
امــنــظــمــة لــلــتــأســيــس، وبـــالـــتـــالـــي تــقــديــم قيمة 

مضافة للسوق، بما يواكب امعمول به عاميً.
 

تخارجات واستحواذات
● هل هناك توجه لتنفيذ تخارجات خال الفترة 

امقبلة؟
- لــــديــــنــــا خــــطــــة هـــيـــكـــلـــة واضـــــحـــــة اهـــتـــمـــت 
ــــوات، وجـــــاٍر  ــنـ ــ ــاة« بــتــنــفــيــذهــا مـــنـــذ سـ ــفــ »الــــصــ
حاليً.  منها  امتبقي  الجزء  تنفيذ  على  العمل 
امــدرة  وأبقينا على  اأصــول  أعدنا هيكلة  لقد 
اإدارة  مـــجـــلـــس  ــقــــً إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  وفــ مـــنـــهـــا 
على  بتفعيلها  التنفيذية  اإدارة  تــقــوم  الــتــي 
أي أصل  فــإن  الــواقــع بكل مهنية، وعليه  أرض 
مــن أصـــول امــجــمــوعــة مــتــاح لــلــتــخــارج والبيع 
ــة تــضــمــن  ــــروض جـــديـ ــال حــصــولــنــا عـــلـــى عــ ــ حـ
تليق  مغرية  عــوائــد  ومساهميها  »الــصــفــاة«  لـــ
بما لدينا مــن أصـــول واســتــثــمــارات تشغيلية، 
مع إعادة استثمار ناتج التخارجات في فرص 

تدر عوائد أعلى.
 ● فــي امــقــابــل، هــل تــبــحــثــون ااســتــحــواذ على 

كيانات جديدة؟
- نــتــطــلــع لـــلـــفـــرص الـــتـــي يـــوفـــرهـــا الـــســـوق 
وســـــنـــــعـــــمـــــل عــــــلــــــى اقـــــــتـــــــنـــــــاص مـــــــــا يــــــواكــــــب 
إســتــراتــيــجــيــتــنــا، مــــع مــــراعــــاة تـــركـــيـــزنـــا عــلــى 
ااستثمارات اُمدرة، لذلك فإن ااستحواذ على 
أي أصـــل أو شــركــة يتماشى مــع تــلــك الــشــروط 
وارد ومتوقع، سواًء كان ذلك اأصل يتمثل في 
شركة ُمدرجة أو غير ُمدرجة في إطار منظومة 

القطاعات الخمسة آنفة الذكر.
 ● هــل هناك أســـواق تهتمون بها خــال الوقت 

الحالي؟
 - نعم، نضع العديد من اأســواق اإقليمية 
ــاراتــــي،  تــحــت امـــراقـــبـــة، مــنــهــا الــســعــودي واإمــ
وكـــذلـــك الـــســـوق امـــصـــري الــــذي ســجــل مــعــدات 
ــة فــــي ظــل  ــيـ ــتـــرة امـــاضـ ــفـ ــة خـــــال الـ ــاذبــ نـــمـــو جــ
مسار إصاحي واعد، حيث إن لدى »الصفاة« 
ــركـــات تــشــغــيــلــيــة مــنــهــا شــركــة  مــلــكــيــات فـــي شـ
امــالــيــة بحصة  اأوراق  فــي  للسمسرة  الــجــذور 

تبلغ 70 في امئة، حيث تمت زيادتها من 60 في 
امئة قبل ذلك، واليوم بدأت ُتدر عوائد جيدة.

 ● هــل تجهزون إدراجــــات جــديــدة فــي السوق 
امحلي؟ وماذا عن إدراج »الصفاة« في أسواق أخرى 

مثل السوق اإماراتي على سبيل امثال؟
- بالفعل لدينا مشاريع إدراجات مستقبلية 
نــســعــى لــتــجــهــيــز كــيــانــاتــهــا بــشــكــل يــتــفــق مع 
امعايير والشروط، منها كيان عقاري، أما فكرة 
إدراج »الصفاة« في سوق مالي آخر مثل سوق 
دبي امالي فإن الفكرة مطروحة للبحث، ولكن 

تنفيذها سيكون في الوقت امناسب.
  ● هــل مــن امــمــكــن أن تــضــعــوا خــدمــة صناعة 
الــســوق عــلــى اأســهــم ضــمــن الــخــدمــات امستهدفة 

مستقبًا؟
- با أدنــى شك، نتابع السوق واحتياجاته 
ومــــا يــتــرتــب عــلــى الــتــطــبــيــق اأولـــــي مــثــل هــذه 
الخدمات، وفي الوقت امناسب سنتقدم بطلب 
رخــصــة صــانــع ســـوق عــلــى أن يــكــون تفعيلها 
مــســتــقــبــًا وفـــقـــً مــعــايــيــر تــضــمــن لــهــا الــنــجــاح 

وترك بصمة جيدة.
 ● هل ترون في بورصة الكويت فرصً مواتية 
قابلة لاقتناص على صعيد الخدمات أو ااستثمار 

باأسهم؟
- نعم، بالفعل باتت بورصة الكويت وجهة 
امحلية  اأمـــوال  رؤوس  أصــحــاب  استثمارية 
ــة، اســـيـــمـــا بـــعـــد حـــصـــولـــهـــا عــلــى  ــيــ ــارجــ والــــخــ
بطاقات الترقية واانضمام مؤشرات اأسواق 
أصــبــح  ــيـــث  حـ  ،»MSCI« وآخـــــرهـــــا  ــة  ــئـ ــنـــاشـ الـ
الكثير  فــي  رئيسيً  شريكً  اأجنبي  امستثمر 
مـــن الــكــيــانــات الــتــشــغــيــلــيــة امــالــيــة وامــصــرفــيــة 

والخدمية.
وبناًء على امناخ الجيد الذي توفره بورصة 
الـــكـــويـــت، فــــإن »الـــصـــفـــاة« تـــواكـــب مــســتــجــدات 
الــتــعــامــات الــيــومــيــة عــلــى اأســـهـــم، خصوصً 
أسهم الشركات التي تعمل وفقً لنماذج أعمال 
مستقرة، ومن ثم تقتنص الفرص التي تضمن 

لها عوائد مجزية.
 

إدارة اأصول
● ماذا عن إدارة اأصول والخدمات التي تقدمها 

الشركة؟
اأصـــــول  إدارة  فــــي  واضــــــح  نـــهـــج  لـــديـــنـــا   -
خال  تتضاعف  أن  يتوقع  الــتــي  ااستثمارية 
السنوات امقبلة، فيما ساعد فريقنا امكون من 
ااستثمارية  امصرفية  بالخدمات  مختصن 
بنجاح  وانــدمــاج  استحواذ  إتمام صفقات  في 
في  امرتفع  التصنيف  ذات  امؤسسات  لبعض 
امنطقة، وكذلك القيام باستثمارات في أسواق 

الدين ورأس امال.
الــذيــن يرغبون  وانــطــاقــً مــن فــهــم عمائنا 
في تنمية ثرواتهم مع حرية اختيار اأســواق 
امالية التي تناسب احتياجاتهم، توافر ذراعنا 
امـــتـــخـــصـــصـــة بـــالـــوســـاطـــة لــلــعــمــيــل إمــكــانــيــة 
دخـــول بــورصــة الكويت والــعــديــد مــن اأســـواق 
اإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة بــشــكــل مـــوثـــوق وســريــع، 
وفقً لديناميكية تواكب تطلعات العماء، كما 
نــقــوم حــالــيــً بــتــوســيــع وتــنــويــع خــبــرات فريق 
عمل إدارة اأصول وتدعيمه باستقطاب كوادر 
وطنية واعـــدة تسهم فــي زيـــادة حجم اأصــول 
أن  نعلم  فنحن  عالية،  ومهنية  بكفاءة  امـــدارة 
أســاس النجاح يقوم على فريق العمل امشكل 
مــن كــــوادر شــابــة لــديــهــا أفــكــار مــتــجــددة، حيث 
التي  الــشــابــة  الــعــقــول  باستقطاب  كــذلــك  نهتم 

تساعد الشركة في تحقيق رؤيتها.
 ● كيف تعاملت الشركة مع ملف الديون؟

- نجحت إدارة »الصفاة« في تقليص ديون 
ــادة  اأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة، كـــجـــزء مـــن عــمــلــيــة إعــ
الــديــون، وأجـــرت إعـــادة هيكلة لقروض  هيكلة 

مالية وبنودً مماثلة بقيمة 59 مليون دينار.
العامية وتــحــديــدً عام  امالية  اأزمـــة  وعــقــب 
إلــى حقوق  الــديــن  إجــمــالــي  2011، بلغت نسبة 
امــســاهــمــن 193 فـــي امـــئـــة، حــيــث تـــم اســتــخــدام 
تـــم تخصيصها  الـــتـــي  عـــائـــدات ااســـتـــثـــمـــارات 
إستراتيجيً لبيع أصول في تخفيض مستوى 
بلغ  ديــســمــبــر 2020،  وفــــي 31  الـــشـــركـــة.  ــــون  ديـ
ــن إلــــــى حــــقــــوق امــلــكــيــة  ــ ــديـ ــ ــالــــي نـــســـبـــة الـ ــمــ إجــ
»الــصــفــاة« عــلــى أســــاس مــجــمــع 42 فـــي امــئــة،  لـــ
اأمر الذي يعكس نجاعة إستراتيجية الشركة 
خال السنوات اماضية، والتي وفرت لها مناخً 
مستقرً يجعلها قادرة على التعامل مع امشهد 
ااســتــثــمــاري الــحــالــي، حيث بــاتــت الشركة اأم 

اليوم با أي ديون أو التزامات تجاه البنوك. 


