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 (كرم ذياب)  الفضلي أثناء اجلمعية العمومية

 أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شـــركة 
اســـتراتيجيا لالستثمار مشعل حبيب عن 
تأجيل اجلمعية العمومية العادية لشركة 
استراتيجيا لالستثمار وذلك لعدم اكتمال 
النصاب القانوني الذي بلغ ٠٫١٠٪، علما انه 
طلب من وزارة التجارة عقد العمومية العادية 
املؤجلة خالل األسبوع املقبل حسب اللوائح 

والقوانني املتبعة للجمعيات العمومية.
  وفي الســـياق ذاته، ذكر موقع ســـوق 
الكويـــت لألوراق املاليـــة ان مجلس إدارة 
شركة استراتيجيا طلب إعادة التداول على 
أسهم الشركة في السوق اعتبارا من غد وذلك 
بعد ان مت االنتهاء من تغطية االكتتاب في 

زيادة رأسمال الشركة. 

 تأجيل عمومية «إستراتيجيا لالستثمار» وسهمها يعود للتداول غدًا

 عن المسؤولية االجتماعية للشركات والبيئة

 األرباح زادت ١٠ أضعاف واألصول ارتفعت ٣٠٪ و٢٨ فلسًا ربحية السهم

 «أجيليتي» تفوز بجائزة المجلس الڤيتنامي 
لسلسلة اإلمداد والتوريد

 الزبن: ٢١٫٨ مليون دينار 
  صافى أرباح «أالفكو» للربع األول

 الشركة تستهدف رفع أسطولها لـ ١٠٠ طائرة بنهاية ٢٠١٥ 

عملياتها، عبر سالســـل اإلمداد 
والتوريـــد اخلاصـــة بعمالئها 
و«أجيليتي» تقوم بكافة أعمالها 
مبســـؤولية تامة وتســـهم في 
إيجابيا لدعم املجتمعات حول 

العالم. 

قطاعـــات الشـــركة، وقد قامت 
بتقـــدمي تدابير جديـــدة هامة 
لتحســـني وتطويـــر برنامجها 

البيئي في السنوات األخيرة.
التزام    وتعكـــس اجلائـــزة 
«أجيليتي» بترشيد الطاقة في 

 أعلنت شركة «أجيليتي» عن 
حصولها على جائزة املسؤولية 
االجتماعية للشركات والبيئة 
املرموقـــة مـــن قبـــل املجلس 
الڤيتنامـــي لسلســـلة اإلمداد 
والتوريـــد وذلك بعـــد حتليل 
أدائها ومقارنته بشركات أخرى، 
وإجراء عملية التصويت من قبل 
جلنة حتكيم مرموقة تضم عددا 
مـــن األكادمييني واملتخصصني 
في صناعة الشحن واخلدمات 

اللوجستية.
  وأوضحت الشركة في بيان 
التنفيذي  الرئيس  ان  صحافي 
لشـــركة «أجيليتي» في شرق 
آســـيا اجلائزة مايـــك غيلديا 
تسلم اجلائزة، حيث علق قائال: 
«أجيليتي ملتزمـــة مبواصلة 
تطوير استراتيجيتها البيئية، 
ومســـؤوليتها االجتماعية في 
ڤيتنام، ومنطقة آسيا واحمليط 
الهادئ، كما نود أن نشكر املجلس 
الڤيتنامـــي لسلســـلة اإلمداد 
والتوريد، وجلنة احلكام على 

هذه اجلائزة».
التحكيم، فإن    ووفقا للجنة 
«أجيليتي» تقدم جهودا حقيقية 
وشاملة لتطبيق سياسة الوعي 
البيئـــي واملجتمعي في جميع 

 قال رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشـــركة 
أالفكو لتمويل شراء وتأجير 
الطائرات احمد الزبن إن الشركة 
حققت، بفضل من اهللا سبحانه 
وتعالى، أرباحا صافية للربع 
األول من السنة املالية احلالية 
التي بدأت في األول من أكتوبر 
املاضي بلغت ٢١٫٨ مليون دينار 
مقارنة بـ ٢٫٣ مليون دينار عن 
الفترة نفسها من العام املاضي 
بزيادة ١٠ أضعاف، فيما بلغت 
ربحية السهم ٢٨ فلسا مقارنة 
بـ ٣ فلـــوس بزيادة قدرها ١٠ 

أضعـــاف تقريبا وبلغ اجمالي اإليرادات للربع 
األول ١٢٫٤ مليون دينار مقارنة مع ٨٫٧ ماليني 
دينار بنســـبة زيادة ٤٣٪، وقـــد زادت أصول 
الشـــركة بنســـبة ٣٠٪ لتصل إلى ٥٨٩ مليون 
دينار، كما زادت حقوق املساهمني بنسبة ٢٥٪ 

لتصل إلى ١١٩٫٥ مليون دينار. 
  وأضاف الزبن فـــي تصريح صحافي عقب 
اجتمـــاع مجلس إدارة أالفكو ان األرباح جاءت 
متميزة وبنسب منو عالية في جميع املؤشرات 
املالية تقريبا كما أنها تعبر عن أداء الشـــركة 
ومنســـجمة مع اخلطط املوضوعة وتبشـــر 
باستمرار النمو في األرباح ومعظم املؤشرات 
خالل الفترة املقبلة، مشـــيرا إلـــى أن الزيادة 
امللحوظة في األرباح خالل هذه الفترة ترجع إلى 
أن أالفكو قد أجرت تعديالت لبعض االتفاقيات 
نتج عنها عائد ربحي يقدر بحوالي ٢٠ مليون 

دينار.
  وأشار الزبن إلى أن أالفكو استطاعت خالل 
الربع األول الوفـــاء بالتزاماتها كعادتها نحو 
عمالئها وجنحت في تسليم طائرتني ايرباص 

A٣٢٠ متفق عليها مع اخلطوط 
اجلوية العربية السعودية، و٣ 
طائرات بوينـــغ جديدة نوع 
B٧٣٧ إلـــى اخلطوط اجلوية 
االثيوبيـــة، وطائرتني بوينغ 
جديدة نوع B٧٣٧ إلى شركة 

أوكي الصينية.
  وأضاف الزبـــن أن أالفكو 
لديها خطة طموحة تستهدف 
الوصول بعدد طائرات األسطول 
إلى ١٠٠ طائرة بنهاية ٢٠١٥، 
وهذا يعنى إضافة عمالء جدد 
الكبرى  الطيران  من شركات 
إلى قائمة زبائن االفكو وكذلك 
يعني مزيدا من التدفقات املالية والربحية، لدينا 
ثقة في قدرة الشـــركة على حتقيق طموحات 
املساهمني ورضا العمالء، كما نسعى لالنتقال 
إلى مرحلة جديدة نستفيد فيها من النجاح الذي 

حققته االفكو عامليا وإقليميا.
  واشـــار الزبن الـــى أن أالفكو جنحت كذلك 
خالل الربع األول فـــي توفير مصادر التمويل 
بأســـعار جيدة، والذي بلغ حوالي ١٨٥ مليون 
دوالر من بنوك محلية وعاملية، مما يعزز قدرة 
الشركة على النمو والتوسع خالل املرحلة املقبلة، 
ويؤكد الثقة في أدائها وجودة أصولها وخططها 
للتوسع والنمو في مختلف األسواق من خالل 
التعاون مع مصنعي الطائرات الرئيسيني من 
جانب واالســـتعداد والقدرة من ناحية أخرى 
على تلبية احتياجات شركات الطيران الكبرى 
مبواعيد تسليم قريبة ومواصفات متقدمة، سائال 
املولى عز وجل أن يوفق الشركة ويسدد خطاها 
ومقدما في ذلك الشكر إلى املساهمني في الشركة 
والى جميع العاملني والى العمالء من شركات 

الطيران لدعمهم املتواصل لنجاح أالفكو.  

 مايك غيلديا أثناء تسلم اجلائزة

 السميط وحميد خالل تسلم اجلوائز نيابة عن «جلوبل»

 أحمد الزبن 

 تقييمات البنوك األخرى تراوحت بين «مناسب» و«ضعيف»

 صندوق مؤشر «جلوبل» ألكبر ١٠ شركات يحصل على جائزة «أفضل صندوق لألسهم في الكويت»

 «الوطني» ينفرد بتقييم «قوي» بين جميع البنوك
  في اختبارات الضغط من «بوز أند كو»

 «مينا فند مانجر» تختار «جلوبل» 
  كأفضل شركة إلدارة األصول في الكويت

  وقد منحت مؤسسة ستاندرد 
أند بورز لتقييم إدارة الصناديق 
تصنيــــف مبرتبــــة «A»، لثالثة 
صناديق تديرهــــا جلوبل وهي: 
صندوق جلوبل للشركات اخلليجية 
الرائدة، وصندوق جلوبل اخلليجي 
اإلسالمي، وصندوق مؤشر جلوبل 
ألكبر ١٠ شــــركات. وقد نالت هذه 
الصناديق هذا التصنيف من مؤسسة 
ستاندرد أند بورز للطريقة املتبعة 
في إدارة االستثمار واإلطار الذي 
إدارة املخاطر واللذان  تطبقه في 
ساعدا الصناديق على حتقيق أداء 

ثابت على مدى األعوام املاضية. 

اسهم الشركة وفقا للقانون، كما 
صادقت اجلمعية العمومية على 
تقرير مجلـــس االدارة وتقرير 
مراقبي احلســـابات والبيانات 

املالية اخلتامية لعام ٢٠١٠.

توزيع أرباح عن السنة املالية 
املنتهية في ٣١ اغسطس ٢٠١٠، 
التفويـــض ملجلس  وجتديـــد 
االدارة ملدة ١٨ شهرا لشراء اسهم 
الشركة مبا ال يتجاوز ١٠٪ من 

في ٢٠١٠ مقارنة مع ٥٫٥٧٥ ماليني 
دينار في ٢٠٠٩.

  الـــى ذلك وافقـــت اجلمعية 
العمومية العادية للشركة على 
اقتـــراح مجلـــس االدارة بعدم 

األولى فترة ســـماح، الفتا الى 
انه في إطار تعزيز مصادر دخل 
الشركة وتطويرها مت العمل خالل 
السنة احلالية ٢٠١٠ – ٢٠١١ على 
استقطاب اعداد كبيرة من الطالب 
خاصة طلبة ذوي االحتياجات 
الفئة  اخلاصة نظـــرا ألن هذه 
حتقق عوائد جيدة نســـبة الى 

طلبة التعليم العام.

  نتائج ٢٠١٠

  وتطرق الفضلي الى البيانات 
املالية للســـنة املنتهية في ٣١ 
اغسطس ٢٠١٠، قائال ان الشركة 
حققـــت ١٦٧ ألف دينـــار أرباح 
بربحية ٣٫١ فلوس للسهم، وذلك 
مقارنة مع ١٫٠٣٩ مليون دينار 
بربحية ١٩٫٤ فلســـا للسهم عن 
السنة املنتهية في ٣١ اغسطس 
٢٠٠٩، وان اجمالـــي حقـــوق 
املساهمني بلغ ٥٫٧٦٤ ماليني دينار 

املتوســـط ـ بنات في مدرســـة 
أم هاني خالل العام الدرســـي 
٢٠١٠ – ٢٠١١، الفتا الى ان خطط 
الشركة املستقبلية تتضمن ايضا 
فتح فرع للتعليم املهني لطلبة 
ذوي االحيتاجات اخلاصة بعد 
املرحلة املتوســـطة في مدرسة 
القبس والتي التزال قيد الدراسة 

واخذ املوافقات الالزمة.
  وأفاد بأن الشركة كانت تعاني 
من شح الســـيولة في السابق 
ولكنها تتمتع اآلن مبالءة مالية 
جيدة مما يســـهل لهـــا القيام 

مبهامها.
  وحول القروض املســـتحقة 
على الشـــركة، أكد الفضلي انه 
مت وضع استراتيجية تتمثل في 
القروض لفترات  إعادة جدولة 
أطول من الســـابق بحيث متت 
جدولة جميع قروض الشركة ملدة 
٣ سنوات، على أن تكون السنة 

تسلمت مهام عملها في فبراير 
٢٠١٠ ومنها إعادة هيكلة البناء 
املؤسسي للشـــركة وتخفيض 
تكلفة التشـــغيل فـــي املدارس 
وحتســـني مســـتوى اخلدمات 
وحتسني الوضع املالي للشركة 

من حيث االرباح والسيولة.
  وأشار الى ان خطة الشركة 
التوسعية قائمة على محورين 
أساســـيني هما: إنشاء مدارس 
جديدة او االستحواذ على مدارس 
قائمة، مشـــيرا الى أن الشركة 
تعكف خـــالل املرحلة احلالية 
علـــى إعادة ترتيـــب االوضاع 

الداخلية.
  وذكر أن «آفاق» تعتزم خالل 
املرحلة املقبلة وضع خطة لفتح 
برنامج التعليم لذوي االحتياجات 
اخلاصة في مدرســـة مشـــاعل 
اجلهراء في العام الدراسي ٢٠١١ 
– ٢٠١٢، كما تعتزم فتح مرحلة 

الفتا الـــى أن النيـــة موجودة 
لالدراج في الســـوق الرســـمي 
بعد استيفاء الشروط الالزمة، 
مبينا أن الشركة تترقب تفعيل 
هيئة أسواق املال بعد االنتهاء 
من الالئحة التنفيذية في مارس 
املقبل، حيث من املتوقع أن تكون 
هناك شروط جديدة لالدراج في 
السوق الرسمي، فضال عن بلورة 
النهائي لسوق االوراق  الشكل 
املالية في ظل احلديث عن سوق 

ثالث ورابع.
  وقال الفضلي في هذا اإلطار 
انه يجب تقييم الشركات وفقا 
ألدائهـــا التشـــغيلي، الفتا الى 
هناك شركات في السوق املوازي 
أرباحا تشغيلية افضل  حتقق 
من شركات مدرجة في السوق 

الرسمي.
  وكشف الفضلي عن اجنازات 
االدارة احلالية للشركة والتي 

 شريف حمدي 
  كشـــف رئيس مجلس إدارة 
شركة آفاق للخدمات التربوية 
داهي الفضلي عن أن الشـــركة 
حققت أرباحـــا جيدة في الربع 
األول لعامها اجلديد الذي انتهى 
في ٣٠ نوفمبر ٢٠١٠، مشيرا الى 
انها بلغـــت ٢٤٥ ألف دينار مبا 
يعادل ٤٫٥ فلوس للسهم، وهو 
أمر يدعو للتفاؤل إذا ما قورن 
بأرباح العام املاضي املنتهي في 
٣١ اغسطس ٢٠١٠ والبالغة ١٦٧ 
ألف دينار مبا يعادل ٣ فلوس 

للسهم.
فـــي  الفضلـــي    وأوضـــح 
تصريحـــات صحافيـــة عقب 
اجلمعيـــة العموميـــة العادية 
املنعقدة أمس أن جتربة الشركة 
في الســـوق املـــوازي الذي مت 
إدراجهـــا فيه منذ عام ٢٠٠٨ لم 
تكن جيدة بالنســـبة للشركة، 

٢٠١٠، حقق فريق إدارة األصول 
عددا من االجنازات، فقد ســـجل 
صندوق مؤشر جلوبل ألكبر ١٠ 
شركات، الذي مت طرحه في العام 
أكبر  ٢٠٠٠ ويستثمر في أسهم 
عشر شركات مدرجة في سوق 
الكويت لألوراق املالية، أداء فاق 
أداء مؤشر القياس مبعدل ٤٫٩ ٪ 
محققا عوائد بلغت ٤٢٫١ ٪. من 
جهة أخرى، حقق صندوق جلوبل 
للشركات اخلليجية الرائدة أداء 
بلغ ٢٣٫١ ٪ في العام ٢٠١٠ ليكون 
بذلك أفضل الصناديق أداء بني 

الصناديق املماثلة.

مميزا جعلها من األفضل أداء بني 
مثيالتها.

  واختتم السميط قائال: «أود أن 
انتهز هذه الفرصة ألشــــكر فريق 
الذي  فــــي جلوبل  إدارة األصول 
أثمرت جهوده وعمله الدؤوب نتائج 
إذ حققت معظم  إيجابية للغاية، 
الصناديــــق التي يديرها أداء فاق 
أداء الصناديق املماثلة ومؤشرات 

القياس».
  اجلدير بالذكر أن فريق إدارة 
األصـــول يتواجد فـــي الكويت 
وفي كل من السعودية واألردن 
ومصر، كما يشار الى انه في عام 

دوالر وتتم إدارتها من خالل محافظ 
وصناديق اســــتثمارية في فئات 
أصول واســــتراتيجيات مختلفة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا.
  وبني انه باإلضافة إلى اخلدمات 
التي تقدمها الشركة في مجال إدارة 
احملافظ االستثمارية، يتولى فريق 
العمل إدارة مجموعة من صناديق 
االستثمار باستراتيجيات مختلفة. 
وقد مضى على إدارة بعض هذه 
الصناديق أكثر من عشر سنوات، 
التي  وحققت جميــــع الصناديق 
يديرها فريــــق إدارة األصول أداء 

 اعلن بيت االســــتثمار العاملي 
(جلوبل) امس عن حصوله على 
جائزتني من مجلة إدارة الصناديق 
االستثمارية ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا (مينا فند ماجنر) 
التي  الرائدة  وهي إحدى اجلهات 
تراقب أداء قطاع إدارة األصول في 
املنطقة، حيث حصلت «جلوبل» 
على لقب «أفضل شــــركة إلدارة 
األصول فــــي الكويت»، كما تلقى 
صندوق مؤشــــر جلوبل ألكبر ١٠ 
شــــركات جائزة «أفضل صندوق 

لألسهم في الكويت».
  وقدمت اجلائزتان في احتفال 
أقيم امس األول في دبي بحضور 
متخصصني في مجال إدارة األصول 
واالســــتثمار في املنطقة. وتسلم 
التنفيذي في  الرئيــــس  اجلوائز 
«جلوبل» بدر السميط، ورئيس 
إدارة األصول في منطقة الشرق 
أفريقيا شاهد  األوسط وشــــمال 

حميد.
  وقد صرح السميط قائال: «إننا 
سعداء للغاية بالتقدير الذي حصلنا 
عليه نتيجة األداء املميز الذي حققه 
فريق إدارة األصول وباألخص خالل 
العام املاضي. وقد متكنا من حتقيق 
هذه النتائج من خالل وضع عمالئنا 
باســــتمرار في مقدمة اهتماماتنا 
وسعينا املستمر في سبيل تقدمي 
منتجات وخدمات ذات مســــتوى 

عال من اجلودة».
إدارة األصــــول  أن    واضــــاف 
تعتبر إحدى األنشطة التشغيلية 
األساسية في جلوبل إذ يقدر إجمالي 
قيمة األصول التي تديرها الشركة 
لصالــــح العمالء قرابة ٥ مليارات 

 هشام أبوشادي
  علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة أن بنك الكويت الوطني 
حظي بأعلى تقييم بني جميع 
البنوك الكويتية في نتائج تقييم 
املخاطر واختبارات الضغط التي 
أجرتها شركة «بوز أند كو» بطلب 

من بنك الكويت املركزي.
   وأوضحــــت املصــــادر ان 
«الوطني» انفرد بتقييم «قوي» 
فيمــــا حازت البنــــوك األخرى 
تقييمات تراوحت بني «مناسب» 

و«ضعيف».
  واشارت املصادر إلى ان شركة 
«بوز أنــــد كو» كانت قد انتهت 
من إجراء دراسة حول «استقرار 
وقوة اجلهاز املصرفي» تشمل 
حتليال مفصال للنظام املصرفي 
ككل ولــــكل بنك على حدة، إلى 
جانب اختبارات الضغط وفق 
عدة سيناريوهات حددها البنك 
املركزي، مشيرة إلى ان «بوز أند 
كو» رفعت تقريرها النهائي إلى 

بنك الكويت املركزي الذي خاطب 
بها البنوك الكويتية. 

الكويت املركزي    وكان بنك 
قد كلــــف «بوز أند كو» بإجراء 
دراســــة حول استقرار القطاع 
املصرفــــي في منتصــــف العام 
املاضي مســــتخدمة منهجيات 
وأســــاليب متعــــارف عليهــــا 
دوليا، وذلك بهدف تبيان نقاط 
القطاع  لــــدى  القوة والضعف 
املصرفي ككل ولــــدى كل بنك 
على حدة، وحتديد التوصيات 

لتحسينها. 
  وأشــــارت املصــــادر الى ان 
التقييمــــات التي خلصت إليها 
«بوز أند كو» انقسمت إلى أربع 
درجــــات هي: قوي ومناســــب 
ومناســــب جزئيــــا وضعيف، 
الكويت  بنــــك  انفــــرد  حيــــث 
الوطنــــي بحصوله على تقييم 
«قوي»، فيما تراوحت تقييمات 
البنوك األخرى بني «مناسب» 

و«ضعيف». 

 الفضلي: تجربة «آفاق التعليمية» في السوق الموازي لم تكن جيدة 


