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جاءت في املركزين 18 و27 حسب قيمة األسطول وحجمه

»أالفكو« تؤكد مركزها املتقدم
 بني أكبر 50 شركة تأجير طائرات عاملية

وعالقاتها م����ع جهات التمويل 
اإلقليمية والعاملية احلصول على 
متويل ب� 620 مليون دوالر خالل 

العام املاضي.
وأضاف أن الشركة تستهدف 
امتالك 10 طائرات جديدة خالل 
الع����ام احلالي، وذلك متاش����يا 
التي  مع اخلطة اإلستراتيجية 
وضعته����ا للس����نوات اخلمس 
املقبلة، التي تسعى من خاللها 
الشركة إلى أن يصل أسطولها 
إلى 100 طائرة، منوها بان العام 
املاضي شهد ارتفاع عدد الطائرات 
في أسطول الشركة من 32 طائرة 
إلى 47 طائرة، حيث تس����لمت 
»أالفك����و« 16 طائرة جديدة مت 
تأجيرها إلى عدد من ش����ركات 
الطي����ران احمللي����ة واإلقليمية 
والعاملية، وباعت الشركة طائرة 
واحدة ضمن خطط مس����تمرة 
لتحدي����ث أس����طولها وإدخال 

طائرات جديدة للخدمة.
واش����ار الى ارتف����اع أرباح 
إلى 21.8 مليون  شركة أالفكو، 
دينار )27.96 فلس����ا/ للسهم( 
خالل الرب����ع األول املنتهي في 
31 ديسمبر املاضي، بنسبة %878 
عما مت حتقيقه خالل نفس الفترة 
من عام 2010، حيث ميلك »بيتك« 
نحو 54% من الشركة التي تقوم 
أيضا ب����ادارة12 طائرة لعمالء 
آخري����ن حيث يس����مح نظامها 

األساسي بذلك.

التأجير التش����غيلي للطائرات 
واالس����تثمار في أصول جيدة 
وعقد حتالفات واتفاقيات تعاون 
مع مصنعي ش����ركات الطيران 
الرئيس����يني بوينج وايرباص 
واالحتفاظ مبمثلني عن الشركة 
ف����ي مراكز اإلنتاج الرئيس����ية 
للمتابع����ة الدقيق����ة لتطورات 
الس����وق، مما مكن الشركة من 
اقتن����اص العديد م����ن الفرص 
وإبرام تعاقدات مهمة ومبليارات 
الدوالرات لطائرات جديدة تساهم 
اآلن ف����ي حتقيق وف����رة مالية 
إليرادات الشركة وتعزز قدرتها 
على تلبية مطالب عمالئها من 
شركات الطيران مبختلف أنواع 
الطائرات التجارية، موجها الشكر 
إلى جميع املساهمني والعاملني 
في الشركة على دعمهم املتواصل 

وثقتهم في مستقبل الشركة.
الزبن في تصريح  وأوضح 
صحافي ان االفكو اس����تطاعت 
أن تس����تحوذ على أهم عناصر 
النجاح الرئيس����ية في س����وق 
الطرازات  التأجير وهى توافر 
املختلفة من الطائرات باإلضافة 
إل����ى توافر التموي����ل املطلوب 
والس����معة اجليدة، منوها بأن 
االفكو حت����رص على احلصول 
الالزم بأس����عار  التمويل  على 
تنافس����ية متكنها م����ن تأجير 
الطائرات بش����كل جي����د، وقد 
وفرت السمعة اجليدة للشركة 

احتلت شركة االفكو لتمويل 
شراء وتأجير الطائرات � إحدى 
شركات بيت التمويل الكويتي 
»بيت����ك« � مراك����ز متقدمة بني 
أكبر 50 شركة تأجير طائرات 
على مستوى العالم لعام 2010 
وفق دراس����ة أجرتها مؤسسة 
 »Flightglobal Data Research«
إذ ج����اءت االفكو ف����ي املركز18 
فيم����ا يتعلق بقيمة أس����طول 
طائراتها، واملركز 27 حسب حجم 
األسطول، متقدمة بذلك مركزا 
واحدا عن العام الس����ابق بعد 
الزيادة التي جرت نتيجة تسلم 
طائرات جديدة، وفي فئة قيمة 
البدن احتلت  الطائرات ضيقة 
االفكو املركز 15 على مس����توى 
العالم، من بني اكبر 20 ش����ركة 
تأجير طائرات فيما يتعلق بقيم 
أساطيلها من الطائرات الواسعة 
والضيقة والنفاثة، حسب ما جاء 
في الدراسة التي نشرت في مجلة 
الطيران عدد فبراير املاضي. وقال 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
الزبن  التنفيذي احمد عبداهلل 
ان االفكو استطاعت خالل فترة 
10 سنوات هي عمر الشركة، أن 
حتتل موقعا متميزا في مصاف 
أول 30 ش����ركة تأجير طائرات 
على مستوى العالم، بعد تطبيق 
إس����تراتيجية متعددة املراحل 
اعتمدت على التركيز على مجال 
عمل الش����ركة الرئيس����ي وهو 

احمد الزبن

الزبن: »أالفكو« 
استحوذت على أهم 

عناصر النجاح في 
مجال عملها خالل 

10 سنوات

آل ثاني: قطاع 
العقارات يعتبر 
من القطاعات 
احملورية في 

دفع عجلة التنمية 
االقتصادية

السنغال تدعو الشركات الكويتية لالستثمار
 في قطاعات السياحة والفندقة والزراعة والتعدين

التحتي���ة والطاق���ة والنقل. 
واشار الى توقيع عدة اتفاقيات 
بني البلدين التي  من ش���أنها 
توسيع قاعدة التعاون. ودعا 
الشركات الكويتية الى املبادرة 
في بحث الفرص االستثمارية 
املتاحة في السنغال في قطاعات 
عدة اهمها السياحة والفندقة 
والزراع���ة والتعدين واملواد 
الغذائية. وخالل االجتماع مت 
تقدمي عرض تفصيلي عن املناخ 
االستثماري في السنغال وما 
تقدمه احلكومة السنغالية من 
تسهيالت للمستثمر االجنبي 
وكذل���ك معلوم���ات عامة عن 
السنغال من استقرار سياسي 
وتعلي���م وموق���ع جغراف���ي 
ومن���اخ. وفي نهاية االجتماع 
قدم عضو مجلس ادارة الغرفة 
انس الصال���ح هدية تذكارية 
الذي بادله  السنغالي  للوزير 

بهدية مماثلة.
عاطف رمضان  ٭

العالقات  واش���اد بعم���ق 
التاريخية بني الكويت والسنغال 
التي متتد الى 35 عاما وذلك من 
خالل تنفيذ الكويت اكثر من 
26 مشروعا بتكلفة 17 مليار 
فرنك افريقي عن طريق صندوق 
الكويت للتنمية االقتصادية 
ف���ي مج���االت ع���دة كالبنية 

أكد عضو مجلس إدارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت انس 
الصالح حرص »الغرفة« على 
تعزيز العالقات االقتصادية مع 

القطاع اخلاص السنغالي.
جاء  ذلك خالل اجتماع امس 
ضم الصالح ممثلي الش���ركة 
الكويتي���ة ووف���دا اقتصاديا 
سنغاليا برئاسة وزير الدولة 
للمناجم والصناعة واإلنتاج 
الزراعي وعددا من الش���ركات 

املتوسطة وصغيرة احلجم.
وقد رحب الصالح بالوزير 
املرافق له،  السنغالي والوفد 
موضحا ان مثل هذه اللقاءات 
تعكس االهتم���ام املتبادل من 

كال البلدين الصديقني.
م���ن جانبه ش���كر الوزير 
السنغالي حفاوة االستقبال، 
مش���يدا بال���دور الكبير الذي 
تقوم به غرفة جتارة وصناعة 
الكويت ف���ي تقوية العالقات 

املشتركة.

أنس الصالح مع أعضاء الغرفة خالل اللقاء   )سعود سالم(

مبوجب اتفاقية شراكة إستراتيجية وّقعها اجلانبان

»كيوتل« تقدم الدعم لـ »بروة العقارية« 
في مجال تكنولوجيا االتصاالت

للبيان���ات خدمات مباش���رة 
ونهائية لدع���م أنظمة عالية 
اجلودة مجهزة لنسخ معلومات 
الشركة ضمن بيئة آمنة في حال 
الداخلية  توقف عمل األنظمة 
والتي تق���وم بدورها بضمان 
سير العمل بشكل سلس وغير 

منقطع.
وتقوم »كيوتل« باالستثمار 
بشكل كبير في البنية التحتية 
اخلاصة باملدن الذكية في قطر، 
فمع حلول املدن الذكية، ستتمكن 
قطر من وضع تقنية املعلومات 
في قلب املشروعات اجلديدة 
من أج���ل التأكيد على مفاهيم 
االقتصاد الذكي والتجول الذكي 
والبيئة الذكية واحلوكمة الذكية 
وتقلي���ل انبعاث���ات الكربون 

واحملافظة على البيئة.
وتقوم أع���داد متزايدة من 
القطرية  الش���ركات  كبريات 
باستضافة مواقع االحتياط من 
الكوارث التابعة لها في مركز 
كيوتل للبيانات، وذلك ملا يتمتع 
به من ميزات عديدة كقربه من 
مقار تلك الشركات، والتقنية 
واخلدمات ذات املستوى العاملي 

التي يوفرها لعمالئه.
ومن األهداف اإلستراتيجية 
ملركز كيوتل للبيانات أن يحتل 
مكانة عالية كأول مركز للبيانات 
في املنطقة، وذلك ملا يتمتع به 
من مقاييس عاملية فيما يتعلق 

باألمان وجودة الشبكات.
وقد اس���تكملت »كيوتل« 
عملية حتديث رئيسية في 2010 
مما مكن املركز من زيادة سعته 
بنسبة بلغت 300% من سعته 

احلالية.

القطاعات احملورية في الدولة، 
والذي ينتظر أن يستمر في لعب 
دور رئيسي ودفع عجلة التنمية 
االقتصادية، وقد اس���تثمرت 
»كيوتل« في عدد من احللول 
الهامة واملتقدمة خلدمة قطاع 
العقارات، والتي ستنعكس على 
دعمنا الكبير وخدماتنا لشركة 

بروة العقارية«.
م���ن جانبه، ق���ال رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
ملجموعة بروة العقارية غامن 
بن سعد آل سعد: »مع استمرار 
من���و حقيبتنا االس���تثمارية 
في مج���ال التطوير العقاري 
ودعم أعمال الشركات وبهدف 
العمليات بشكل  ضمان سير 
س���لس غير متقطع، كان من 
الضروري ان نؤس���س نظم 
اتصاالت ميكن االعتماد عليها 
وقادرة على التصدي لألحداث 
غي���ر املتوقعة، وهذا ما دعانا 

للتعاقد مع كيوتل«.
كما يق���دم مرك���ز كيوتل 

أعلنت مجموع���ة كيوتل 
ع���ن توقيع اتفاقية ش���راكة 
إستراتيجية مع شركة »بروة 
العقارية«، التي تعد واحدة من 
أكبر مطوري العقارات وأكثرها 

نشاطا في قطر واملنطقة.
وقد اختارت شركة بروة، 
مبوجب هذه االتفاقية، مجموعة 
كيوتل كش���ريك استراتيجي 
التقنية،  وكمزود للخدم���ات 
باإلضافة إلى خدمات مركز قطر 
للبيانات لدعم شبكة االتصاالت 
اخلاصة به���ا وذلك ملا تتمتع 
به »كيوتل« من س���جل حافل 
في دعم املؤسسات والشركات 

احمللية القطرية.
وتوض���ح ه���ذه االتفاقية 
شروط وأحكام تقدمي خدمات 
االتص���االت باملناطق التي مت 
تطويرها من قبل »بروة« وتشمل 
أحكام البنية التحتية وخدمات 
الهات���ف الثاب���ت واحملم���ول 
وتركي���ب الكابالت وش���بكة 
األلياف الضوئي���ة واملعدات 
إدارة وتشغيل  التي تتطلبها 
واحملافظة على استمرارية عمل 

شبكة االتصاالت.
وتعد شركة بروة من أكبر 
الشركات العقارية املدرجة في 
قطر من حيث عدد املش���اريع 
الت���ي تعمل على  العقاري���ة 
تنفيذها، مما يستدعي احلصول 
على احللول التي ميكن االعتماد 
عليها لضم���ان منو عملياتها 

وتطورها بشكل مستمر.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس إدارة »كيوتل« الشيخ 
عبداهلل بن محمد بن سعود آل 
ثاني: »يعتبر قطاع العقارات من 

الشيخ عبداهلل آل ثاني وغامن آل سعد عقب توقيع االتفاقية


