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أكد في حوار لـ »األنباء« أن أسعار العقارات المحلية مناسبة للشراء في الوقت الراهن

القالف: »الفرص الكويتية« تتفاوض على شراء أرض في السعودية
20 ألف متر مربع قطعة أرض في عمان للشركة وأخرى بمساحة 30 ألفًا في مسقط

الشركة تتفاوض لدخول سوق تركيا ومتواجدة في اإلمارات وتعلن عن مشاريعها الجديدة قريبًا
 عاطف رمضان

كشف نائب رئيس مجلس ادارة شركة الفرص الكويتية خالد القالف ان 
الشركة تتفاوض حاليا لشراء أرض مبساحات كبيرة في السوق السعودي، 
مشيرا الى ان الشركة ستعلن عن قيمة األرض والتفاصيل األخرى خالل 
الفت�رة القريبة املقبلة. واضاف القالف في حوار مع »األنباء« ان الش�ركة 
لديها قطعة ارض مساحتها 20 ألف متر مربع في صاللة العمانية وستعمل 
على انشاء فندق وشقق فندقية و»مول« متكامل عليها، مؤكدا ان الشركة 

تدرس الوقت املناسب لبدء تنفيذ هذا املشروع.

واشار الى ان الشركة متواجدة في السوقني العماني واالماراتي، كما 
انها تتفاوض حاليا لدخول الس�وق التركي. ولفت القالف الى ان اسعار 
العقارات في الس�وق احمللي حاليا مناسبة للش�راء وان األزمة املالية 
العاملية لم تؤثر بدرجات كبيرة فيه، واصفا العقار بانه »صمام األمان« وانه 
ليس عرضة للمخاطر االستثمارية مقارنة بالقطاعات االقتصادية االخرى 
وحتديدا القطاع االستثماري او التداول في سوق االوراق املالية. واوضح 
ان »الفرص الكويتية« لديها 30 ألف متر مربع في مسقط لبناء ڤلل سكنية 
عليها خالل الفترة املقبلة.وحول رؤيته لألس�باب الرئيس�ية وراء تركيز 

الشركة على السوق العماني مقارنة باألسواق اخلليجية االخرى قال 
القالف ذلك يرجع الى متيز عمان مبوقعها اجلغرافي املطل على 

اخلليج باالضافة الى تدني اسعار العقارات هناك.
من جهة اخرى افاد القالف بأن العقار من افضل القنوات 

االستثمارية وانه »ال يوجد فيه تزييف« فهو موجود ويرى 
بالعني، كما ان املواطن حالي�ا اصبح لديه وعي 

استثماري.
وفيما يلي التفاصيل:

خالد القالف

في البداية حدثنا عن االستراتيجية املستقبلية 
للشركة؟

الشركة تركز على الفرص واملشاريع املجزية 
في مجال العقار ومجلس االدارة يعمل جاهدا 
بشكل مستمر للبحث عن فرص جديدة تتناسب 
مع الوقت الراهن، ومن األهمية مبكان ان تواكب 
الش����ركة »الزمان واملكان«، ونحن متواجدون 
في عمان والكويت وفي دول مجلس التعاون 
اخلليجي، ومن الواضح ان االزمة املالية التي 
ألقت بظاللها على اقتصادات الدول أثرت بشكل 
مباشر أو غير مباشر على الشركات وتوجهاتها 
االستثمارية، كما ان الرؤية االستثمارية لم تكن 
واضحة املعالم خ����الل الفترة األخيرة، ولكن 
حس����ب املؤش����رات االقتصادية والرؤية التي 
تراها الش����ركة ومن خاللها حتدد هدفها، فإن 
سوق العقار هو املالذ اآلمن مقارنة بالقطاعات 
االقتصادية األخرى، وأعتقد ان االستثمار في 

السوق العقاري يعتبر »صمام األمان«.
صحوة عقارية

ه��ل هناك صحوة عقارية وانتعاش من جديد 
لألسواق العقارية بعد تداعيات األزمة املالية العاملية 
وما خلفته وراءها من تأثير على معظم اقتصادات 

دول العالم؟
اعتقد ان الوقت احلالي ال يش����هد صحوة 

عقارية بهذا املعنى ولكنه تطوير للسوق العقاري 
وكما هو معلوم فان لكل وقت اسلوبا لالستثمار 
وأتوقع ان األوضاع طبيعية وان الركود الذي 
ش����هده السوق العقاري نتيجة عوامل نفسية 
اضافة الى احجام البنوك خالل الفترة األخيرة 
عن تقدمي تس����هيالت مالية للشركات مقارنة 
بالس����ابق األمر الذي أثر سلبا على السيولة، 
ومما الشك فيه ان اس����عار العقارات طبيعية 
وتتناسب مع الوقت احلالي وتتحكم فيها عمليات 

العرض والطلب.
والتزال عمليات البيع والشراء قائمة واألمور 

تسير على ما يرام.
وملاذا ركزت الشركة خالل الفترة املاضية على 

سوق العقار العماني؟
الشركة منذ بداية تأسيسها تعمل في السوق 
العماني، كما ان مجلس ادارة الش����ركة يدرس 
األماكن او العقارات التي تعتزم الشركة الدخول 
فيها وانه بناء على تلك الدراسات تتخذ الشركة 
قراراتها االستثمارية، علما ان هذه الدراسات 
تأخذ بعني االعتبار ثمن العقار وتدني سعره 
في الس����وق العماني مقارن����ة بالكويت ودول 
اخلليج األخرى، ومن الواضح ان سعر العقار 
في عمان مناس����ب للشراء حاليا، كما ان عمان 
تتميز مبوقع جغرافي جيد اضافة الى انها حتوي 
مناطق سياحية، وان األراضي هناك مطلة على 

اخلليج فعمان متتلك شريطا ساحليا مطال على 
اخلليج مبسافة 1600 كيلومتر.
مشاريع الشركة

وماذا عن مش��اريع الش��ركة في عمان ودول 
اخلليج؟

الشركة لديها قطعة أرض تقدر مساحتها 
ب����� 20 ألف متر مربع في عم����ان وحتديدا في 

منطقة صاللة وذلك متهيدا لبناء فندق وشقق 
فندقية او »مول« متكامل في هذه األرض، وهذا 
املشروع خططت له الشركة قبل األزمة املالية 
العاملية. والشركة تدرس الوقت املناسب لبدء 

تنفيذ هذا املشروع.
الكويتي����ة« رصدت لهذا  وكانت »الفرص 
املش����روع 1.5 مليون دينار قب����ل االزمة وهذا 

الرقم قابل للتغيير خالل الفترة املقبلة.

و»الفرص الكويتية« لديها ايضا مش����روع 
ثان في مس����قط كائن على اخلليج في منطقة 
س����ياحية وهذا املشروع عبارة عن انشاء ڤلل 
س����كنية ومس����احة األرض ال تقل عن 30 ألف 

متر تقريبا.
ومتتلك الشركة كذلك في عمان أراضي سكنية 
وجتارية في منطقة صحاري بعمان على مساحة 
4.5 آالف متر مربع فهذه اصول عقارية تابعة 
للشركة في عمان وهناك خطط مدروسة لهذه 
االراضي ولكن البدء في تنفيذ املشاريع ستحدده 
الش����ركة في الوقت املناس����ب، كما ان الشركة 
متتلك كذلك في رأس اخليمة باالمارات العربية 

املتحدة اراضي جتارية وسكنية«.
هل هناك مشاريع جديدة تعتزم الشركة الدخول 

فيها؟
الدخول  الكويتية« تدرس حاليا  »الفرص 
في اململكة العربية الس����عودية حيث ان هناك 
اراضي تصلح ان يقام عليها مشاريع عقارية، 
والشركة لديها »شريك« في السعودية وتتفاوض 
على شراء اراض في اململكة مبساحات كبيرة 
كما تدرس الشركة حاليا وتتفاوض للدخول 

في سوق تركيا.
المعارض العقارية

هل املعارض العقارية متثل بعدا حقيقيا النتعاش 

السوق العقاري العربي أم هي واجهة يستتر خلفها 
ركود عقاري »فعلي«؟

العقار ال يوجد فيه تزييف فهو موجود ويرى 
بالعني والناس حاليا لديهم وعي استثماري.

وبالنس����بة لالزمة املالية العاملية فانها لم 
تؤثر على العقار كبقية القطاعات االقتصادية 
االخرى، وعلى سبيل املثال فان اسعار العقارات 
في تزايد مس����تمر، واألزمة لم تغير اس����عار 

العقارات.
»الفرص الكويتية« كانت سباقة دائما بالدخول 
في مش��اريع متميزة ما ال��ذي جعلها مغيبة عن 

الساحة االقتصادية طوال الفترة األخيرة؟
الشركة لم تغيب عن الساحة ولكنها تعمل 
في صمت وتقتنص الفرص االستثمارية املناسبة 
كما انها تعلن عن مشاريعها ايضا في الوقت 

املناسب.
ما انطباعك عن السوق العقاري احمللي خالل 

الفترة احلالية؟
اعتقد ان اسعار العقارات في السوق احمللي 
حاليا مناسبة للشراء وال يوجد مجال لنزول 
االس����عار خالل الفترة املقبلة، وهناك حاالت 
استثنائية كمن يقوم برفع سعر »سكن خاص« 
بارقام خارجة ع����ن عمليات العرض والطلب 
بطرق »مزاجية« فمثل هذه االمور »ش����اذة« 

وليست مقياسا لألسعار.

)اسامة البطراوي( القالف يتحدث للزميل عاطف رمضان   

»سبائك«: 150 مليار دوالر حجم السوق العالمي لتأجير الطائرات 
سبب اضطرابات في السوق فيما 
يتعلق بالقيم احلقيقية للطائرات، 
التأجير  التي متلكه����ا ش����ركات 
وفي س����جالت الطلبيات اخلاصة 
بها، فش����ركة بابك����وك آند براون 
األسترالية، التي متلك أسطوال من 
282 طائرة، مازالت معروضة للبيع 
في األس����واق. كما أن شركة آلكو 
االسترالية أيضا تدير مفاوضات 

لبيعها إلى شركة صينية. 
بدورها، انعكست املشاكل املالية 
التي واجهها »روي����ال بنك أوف 
سكوتالند«، والتي أممته احلكومة 
البريطانية، على أوضاع شركة آر 
بي إس افييشون كابيتال، والتي 
متلك أسطوال من 229 طائرة، وقد 
ألغت هذه األخيرة طلبيات بشراء 
25 بوينغ من ط����راز 787، لكنها 
أبقت على طلبيات شراء إيرباص 
A320 وبوينغ 737، وتعتبر شركة 
التأجير البريطانية هذه معروضة 

أيضا للبيع اليوم. 
ووفق شركة آسند الستشارات 
الطي����ران، ومقرها لن����دن، متلك 
شركات التأجير العاملية املعروضة 
للبيع محفظة تضم 1800 طائرة 
تقريبا، قيمته����ا 57 مليار دوالر، 
وكانت قيم����ة الطائرات التجارية 
قد انخفضت مبتوسط يتراوح بني 
15% و20%، أما بالنسبة للطائرات 
القدمي����ة والتي يتعدى عمرها 10 
سنوات، فقد وصل حجم االنخفاض 

في قيمتها إلى أكثر من %35.
لكن يبدو أن األمور سارت بشكل 
أفضل فيما يتصل بقيم الطائرات 
اجلديدة، ذات املدى القصير واجلسم 
الضيق، كطائرة بوينغ 737 وطائرة 
إيرب����اص A320، حيث انخفضت 
بنسبة تتراوح بني 7% و9% خالل 

العام املاضي.
وانخفض سعر طائرة البوينغ 
800 � 737، الت����ي تعد واحدة من 
أحدث النسخ من طائرتها األكثر 
مبيعا، بنسبة 7% ليصبح ثمنها 
39.5 مليون دوالر كما في نهاية 
2009. وتعد الطائرة ذات احملركني 
طرازا له شعبيته عند شركات النقل 
متدنية الكلف����ة، التي تعمل على 
اخلطوط القصيرة كما أنها كفئة 

نسبيا في حرق الوقود.
وكان����ت معاناة الطائرات ذات 
الواسع  الطويل واجلس����م  املدى 
أكب����ر. إذ انخفضت قيمة الطائرة 
املس����تعملة من طراز بوينغ 747 
بنسبة 16%، لتصبح 43.25 مليون 
دوالر في 2009. ورغم التحسينات 
التي أدخلته����ا عليها بوينغ على 
مدى س����نوات، فإنها كطائرة ذات 
4 مح����ركات أق����ل كف����اءة بكثير 

األميركي����ة س����يولة ف����ي جنرال 
إلكتريك، وتتبع »جي إي كابيتال«، 
شركة انترناشيونال ليز فايننس، 
التي حتل في املرتبة الثانية عامليا 
ومتلك أس����طوال من 1075 طائرة، 
وهذه األخيرة عانت األمرين خالل 
األزمة املالية بحكم ان ملكيتها تعود 
إلى »إي آي جي« األميركية، أكبر 
ش����ركة تأمني في العالم. وكانت 
»إي آي جي« قد وصلت إلى حافة 
اإلفالس في نهاية 2008، لوال تدخل 
السلطات األميركية وإنقاذها من 
عس����رتها في اللحظات األخيرة، 
والتزال شركة انترناشيونال ليز 
فايننس تعان����ي صعوبات مالية 
عديدة مم����ا قد يفقده����ا وضعها 
القيادي في سوق التأجير العاملي، 
خصوصا أن احلكومة األميركية بعد 
ضخها 182.5 مليار دوالر في »إي 
آي جي« األم، باتت تدقق في أعمال 
شركة التأجير يوميا، باإلضافة إلى 
وضعها حدودا لرواتب املسؤولني 

واملوظفني. 
ال����ى أن من  وأش����ار التقرير 
تداعيات األزم����ة املالية أيضا أنه 
عندم����ا جلأت ش����ركات الطيران 
والسفر إلى تأجيل عمليات توسيع 
أساطيلها، اضطرت شركات التأجير 
إلى تأجيل أو إلغاء طلبيات عدة 
كانت قد سجلتها على دفاتر أكبر 
ش����ركتي تصنيع طائرات بوينغ 
وإيرباص، وبسبب األزمة، باتت 
شركات التأجير تركز على جتديد 

أساطيلها ال أكثر وال أقل. 
وكانت مجموعة س����ي آي تي 
أكبر ش����ركات  األميركية، إحدى 
التأجير والتموي����ل في الواليات 
املتحدة األميركية، أعلنت إفالسها 
بسبب صعوبات مالية جمة، لكن 
ذراعها لتأجير الطائرات »سي آي 
تي إيروسبيس« استطاعت البقاء 
على قيد احلياة، مس����تفيدة من 
الفصل احلادي عشر من القانون 
األميركي الذي يحميها من الدائنني 
ويعيد هيكلتها، واجلدير ذكره أن 
قطاع الطيران قد تضرر بشدة جراء 
األزمة، خصوصا أن 140 ش����ركة 
طيران أعلنت إفالسها خالل العامني 

املاضيني. 

تقّلب القيم السوقية لألساطيل

وذكر التقري����ر انه من ناحية 
أخ����رى، أض����رت األزم����ة املالية 
بالقيم السوقية للطائرات وأسعار 
تأجيرها، وقد ش����هدت هذه القيم 
تقلب����ات وتذبذبات ح����ادة خالل 
العامني املاضيني، فمعظم الشركات 
العاملة في صناعة التأجير باتت 
معروضة للبيع بسبب األزمة، مما 

ف����ي حرق الوقود، م����ن عديد من 
الطائ����رات احلديثة طويلة املدى 

وذات محركني.
ومتكنت شركات صنع الطائرات 
بفضل تطور التكنولوجيا، من أن 
تخطو خطوات كبيرة على صعيد 
حتس����ني كفاءة حرق الوقود في 
املوديالت احلديثة من طائراتها، 
ال����ذي يعد عامال حاس����ما  األمر 
التي  الطيران،  بالنسبة لشركات 
عانت االرتفاع الكبير في فواتير 
الوقود الت����ي دفعتها في األعوام 
األخيرة، والتي شكلت نحو %40 
التش����غيل  تقريبا م����ن تكاليف 

اإلجمالية.
وتعتبر الط����رز األصغر ذات 
األجس����ام الضيقة أصول سائلة 
أكثر من غيره����ا، خصوصا أنها 
حافظت على قيمتها بصورة أفضل 
بكثير من الطائرات ذات األجسام 
الواسعة خالل األزمة املالية، كما 
أن الطائرة ذات األربعة محركات، 
جتد صعوبة أكبر حاليا من الطائرة 
ذات احملركني بسبب سعر الوقود 
العالي نس����بيا، الذي شهدناه في 

األشهر األخيرة.

أسعار التأجير تتراجع

ال����ى أن مع  التقرير  واش����ار 
انخفاض قيم الطائرات، بدأت أسعار 
التأجير أيضا بالتراجع منذ بداية 
األزمة، حتى ألكثر الطائرات تفضيال 
من قبل العم����الء، األمر الذي أثر 
بشكل أو بآخر على إيرادات شركات 
التأجير. وقد عكست أسعار التأجير 
إلى حد بعي����د التراجع في القيم 
السوقية للطائرات، مع تأثر الطرز 
القدمية أو ذات اجلس����م الواسع 
بش����كل خاص. إذ يكل����ف حاليا 
استئجار طائرة بوينغ 300 � 737 
مستعملة، وهي إحدى النسخ من 
طائرة بوين����غ 737 القدمية مبلغ 
115 ألف دوالر مقارنة ب� 155 ألف 
دوالر في بداية 2009 أي بانخفاض 

نسبته %26.
وبالفع����ل، انخفضت أس����عار 
التأجير بنس����ب تتراوح بني %15 
و25% خالل األشهر ال� 18 املاضية. 
وتراجعت أس����عار تأجير طائرة 
 A320 � 200 إيرب����اص من ط����راز
وطائ����رة بوينغ من ط����راز 800 � 
737، بنسب تتراوح بني 6% و%7 
إلى مبلغ يتراوح بني 325 ألفا و340 

ألف دوالر في الشهر.
وفي ضوء تفكير شركتي بوينغ 
وإيرباص في اس����تبدال طائرات 
أخرى بطائراتها احلالية من عائلتي 
737 وA320، يعتقد أن هناك إمكانية 
حقيقية ملزيد من االنخفاض، في 

التقرير  ت��ناول 
الشهري لشركة 
سبائك لإلجارة 
واالستثمار سوق 
العالم  الطائرات ح����ول  تأجي����ر 
والتطورات التي شهدها في الفترة 
القليلة املاضية ومدى تأثير األزمة 
املالية العاملية عل����ى هذا القطاع 
النشيط، حيث اشار التقرير الى 
ان حتسن أسواق االئتمان العاملية 
س����يجعل الصورة متفائلة نوعا 
ما، خصوصا إذا علمنا أن السوق 
العاملي لتأجير الطائرات منا بشكل 
كبير خالل العقدين املاضيني ليبلغ 
حجم����ه 150 ملي����ار دوالر اليوم. 
ومتلك شركات التأجير حوالي %34 
من 18 ألف طائرة جتارية جتوب 

السماء، حسب شركة آسند.
واوضح أن خسائر قطاع شركات 
الطيران ميك����ن أن تعني أحيانا 
أرباحا لصناعة تأجير الطائرات، 
فاخلطوط اجلوية بدأت خالل األزمة 
تقليص نفقاتها في امليزانيات عبر 
استئجار الطائرات ال عبر شرائها، 
وهذا ما جعل الكثير من شركات 
تأجير الطائرات في العالم تستمر 
في حتقيق األرباح رغم الركود الذي 
أصاب االقتصاد العاملي ومعه حركة 

الطيران والنقل اجلوي. 
الس����وق  أن  التقرير  وأوضح 
ش����هد في الفترة القليلة املاضية 
عقد صفقات تأجير عدة موقعة بني 
شركات التأجير وخطوط الطيران 
حول العالم، وقد يؤدي استمرار 
انكماش االئتم����ان في الكثير من 
الدول إلى زيادة اعتماد ش����ركات 

الطيران على منتج اإلجارة. 
وبني التقرير أن أغلب شركات 
التأجير استطاعت حتقيق أرباح 
خالل ع����ام 2009 بفضل عقودها 
الس����ابقة وعقود كثيرة جديدة، 
لك����ن من نافلة القول انها لم تكن 
بعيدة عن تداعيات األزمة املالية 
العاملية، التي يبدو أنها لم تستثن 
صناعة التأجير، إذ تأثرت شركات 
تأجير الطائرات العاملية بالركود 
االقتصادي، خصوصا من ناحية 
صعوبة تأمني الس����يولة الالزمة 
إلعادة متويل أس����اطيلها أو لدفع 

فواتير شراء طائرات جديدة.
وذكر التقرير أن أكبر ش����ركة 
تأجي����ر في العالم ه����ي »جي إي 
كابيتال« خلدمات الطيران، والتي 
متلك 1812 طائرة قيمتها اإلجمالية 
51 مليار دوالر، تأثرت باألزمة منذ 
البداية بسبب املشاكل املالية التي 
الش����ركة األم جنرال  عانت منها 
إلكتريك، لكن س����رعان ما استقر 
الوضع عندم����ا ضخت احلكومة 

قيم عديد من الطائرات التي تشكل 
األسطول العاملي.

حركة استحواذات واندماجات

في موضوع آخر، من املتوقع 
أن يشهد قطاع تأجير الطائرات 
حول العالم حركة اس���تحواذات 
واندماجات. وبالفعل قد مت أخيرا 
اإلعالن عن بعض الصفقات في 
هذا املجال. فعلى سبيل املثال ال 
احلصر، أعلنت ش���ركتا آيركاب 
وجينيس���يس األميركيتني في 
18 س���بتمبر عام 2009 عن بدء 
عملية اندماج. وعند إمتام الصفقة، 
ستصبح »آيركاب آند جينيسيس« 
ثامن أكبر شركة تأجير طائرات 
ف���ي العالم، متلك أس���طوال من 
284 طائ���رة بقيمة 5.8 مليارات 

دوالر.
افييشون كابيتال  أما شركة 
غروب، مقرها كاليفورنيا ومتلك 
أسطوال من 285 طائرة، فأعلنت 
املالية  الكشف عن بياناتها  عند 
لعام 2009 أنها تسعى لتوسيع 
محفظتها عبر االس���تحواذ على 
شركة تأجير ثانية. جتدر اإلشارة 
هنا إلى أن الشركة حققت واحدة 
من أفضل النتائج في تاريخها خالل 
العام املاضي، وتسعى لتوسيع 
أسطولها ليضم 360 طائرة بحلول 

عامي 2013 و2014.

تحديات المرحلة المقبلة

في اخلتام، تتوقع »سبائك« أن 
تستمر حالة عدم اليقني في قطاع 
تأجير الطائرات العاملي. فصحيح 
أن الشركات العاملة في هذا املجال، 
والتي متلك وتدير أكثر من ثلث 
العالم، مستمرة  الطائرات حول 
في حتقيق أرباح، إال أنها دفاتر 
أغلبها مثقل���ة بالديون. وعندما 
سيهدأ غبار األزمة املالية، ستجد 
شركات كثيرة نفسها في مواجهة 

مع تكاليف مرتفعة لقروضها.
ومن املتوقع أن تتضح صورة 
الش���ركات  القطاع وموجة بيع 
العاملة فيه عل���ى املدى القريب 
واملتوسط، في ظل حتسن سوق 

الطيران العاملي.
أما في اخلليج، فتبدو الصورة 
أكثر إشراقا، خصوصا أن أسعار 
النف���ط مازالت في مس���تويات 
توفر فائضا ماليا مليزانيات دول 
التعاون، وأن الكثير من البنوك 
تعمل على إع���ادة جدولة ديون 
ش���ركات التأجي���ر التي تعلمت 
دروس عدة م���ن األزمة، كما أن 
سوق السفر مازال يقدم فرص منو 

على املديني املتوسط والبعيد.

140 شركة طيران أعلنت إفالسها خالل العامين الماضيين وأسعار التأجير انخفضت بين 15 و25% خالل 18 شهرًا

تقرير

قطاع السياحة األقل تضررًا من األزمة 
أوضح التقرير أن سوق الطيران في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا يعتبر سوقا نشطا، 
خصوصا أن قطاع السياحة والسفر في املنطقة 
كان األقل تضررا من األزمة املالية العاملية مقارنة 

ببقية األسواق على الكرة األرضية.
وأشار التقرير الى أن عدوى االستحوذات 
طالت أيضا شركات التأجير في املنطقة، إذ أعلنت 
شركة طيران اجلزيرة الكويتية عن االستحواذ 

الكامل على ش��ركة سحاب لتأجير الطائرات، 
وهي ش��ركة خاصة تأسست في أواخر عام 

2008، بقيمة بلغت 25.6 مليون دينار.
أما الشركة الكويتية آالفكو لتمويل شراء 
وتأجير الطائرات فمستمرة في التوسع والنمو، 
والدليل على ذل��ك ارتفاع أرباحها 53.7% في 
الربع األول من الس��نة املالية للشركة، والذي 

ينتهي في ديسمبر 2009.


