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رامي منصور ونايف العنزي فازا بسيارة تويوتا يارس سيدان لكل منهما 

»الساير« أجرت السحب الثاني 
على سيارات تويوتا وفقًا للنظام اإللكتروني 

أجرت ش���ركة مؤسس���ة محمد ناصر الساير 
وأوالده السحب الثاني في معرض التالل أول من 
أمس بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، 
ومدير مع���رض تويوتا التالل خالد بكري ممثال 
عن شركة الساير ومدير معرض تويوتا اجلهراء 

محمد صخيل العنزي. 
 وحرصت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده على أن يتم السحب وفقا للنظام اإللكتروني 
الذي يضمن فرصا متعادلة لكافة عمالء الساير، 
مما يعزز فرص فوز املشتركني بالتساوي وذلك 
لعروض رمضان املميزة التي أطلقتها الشركة من 

16 اغسطس 2009 إلى 20 سبتمبر 2009. 
 وكان العرض خاصا على السيارات اجلديدة 

بحيث ستقام ثمانية سحوبات الكترونية طوال 
شهر سبتمبر موزعة على عدد من معارض الساير، 
حي���ث أعطى العرض فرصة أمام زبائن املعرض 
للتأهل لدخول السحب املميز على 11 سيارة تويوتا 
2009، إضافة لهدية مجانية لكل سيارة، كما يحصل 
الزبائن على فرصة لدخول السحب عند كل 500 

دينار يدفعها لشراء سيارة تويوتا جديدة.
وقد فاز بسحب معرض التالل رامي رضا منصور 
باجلائزة األولى )كوبون رقم 862( وهي تويوتا 

يارس سيدان.
وفاز بس���حب معرض اجلهراء محبوب نايف 
نهار العنزي باجلائزة األولى )كوبون رقم 526( 

وهي تويوتا يارس سيدان.

جانب من عملية السحب

أحد الفائزين بجانب السيارة

للمرة األولى في الكويت وتجمع بين األدائية االنسيابية والدينامكية الفريدة عند القيادة

»علي الغانم وأوالده« تطلق »ميني جون كوبر ووركس«
للس���ائق أن يفع���ل خريطة 
البنزين  التحك���م بضغط���ة 
لتحقيق أفضل أدائية دينامية 
واستجابة س���ريعة من مقود 
السيارة لتوفير جتربة القيادة 
االنسيابية املمتعة املعروفة عن 
سيارات ميني منذ انطالقتها.

وأفاد ب���أن س���يارة ميني 
جون كوبر ووركس تتضمن 
كافة وسائل الراحة وعددا من 
التجهيزات اخلاصة االختيارية، 
الفتا الى انه ميكن االختيار من 
بني تشكيلة واسعة من األلوان 
اجلذابة، والتجهيزات الداخلية 
الوثيرة،  األنيق���ة، واملقاع���د 

واأللوان الداخلية الرائعة.
وتابع: ميكن تعزيز جاذبيتها 
الرياضي���ة باختي���ار عجالت 
معدني���ة »فالمي س���بوك«، أو 
إضافة خطوط على غطاء احملرك 
 أو نظ���ام التعلي���ق الرياضي 
الفائق، ولعشاق الفخامة ميكنهم 
اختي���ار أن تك���ون املقصورة 
الداخلية جلدية بالكامل، كما 
ميكن اختيار نظام فتح وإغالق 
أبواب السيارة وتشغيل محركها 

عن بعد.
الى ان سيارة ميني  ولفت 
جون كوبر ووركس تتضمن 
نظاما ترفيهي���ا داخليا رائعا 
يش���مل شاش���ة ملونة عالية 
الدقة مق���اس 6.5 بوصات مع 
نظام مالح���ة متكامل كاحدى 
املواصف���ات االختيارية، وقال 
ان من املواصف���ات املعيارية 
في سيارة »ميني جون كوبر 
ووركس« منفذا لتشغيل امللفات 
املوسيقية املس���جلة بصيغة 
»MP3« لالس���تماع إليها عبر 

النظام الصوتي فائق الدقة.
وخت���م بأن م���ن امللحقات 
الالفتة في سيارة »ميني جون 
كوبر ووركس« املنصة اخلاصة 
املتوافقة بشكل كامل مع أجهزة 
»أبل iPOD« باإلضافة إلى منصة 
بلوتوث ومنفذ »USB« لضمان 
تقنية ترفيهية داخلية ال مثيل 

لها ضمن فئتها.
وكش���ف عن السيارة خالد 
املرزوق بحضور أعضاء النادي 
في صالة ع���رض علي الغامن 

وأوالده للسيارات.

كوبر ووركس حتقق سبقا مهما 
ضمن فئتها، إذ ان من مواصفاتها 
املعيارية األساسية نظام التحكم 
 ،)DSC( الديناميكي في الثبات
مبا في ذلك نظام التحكم بقوة 

.)DTC( السحب
وأشار الى انه بضغطة زر 
الرياضية، ميكن  الوضعي���ة 

بعجالتها املعدنية فائقة اخلفة، 
وكوابحه���ا القوية واملوثوقة، 
ونظام جديد للع���ادم، وناقل 
حركة مطور بس���ت سرعات، 
وهو مأخوذ مباشرة من سيارة 
الس���باق ميني ج���ون كوبر 

ووركس »تشالنج«.
وأضاف ان سيارة ميني جون 

جون كوبر ووركس لعمالئنا 
فرص���ة اختبار ذل���ك اجلانب 
الرياضي ال���ذي يداعب القوة 

واألداء والرشاقة«.
مميزاتها ومواصفاتها

وعن ممي���زات ميني جون 
كوبر ووركس أوضح أنها تتميز 

منى الدغيمي
قال رئيس مجلس إدارة نادي 
ميني الكويت خالد املرزوق في 
تصريح خ���اص بالصحافيني 
انه نزوال عند رغبة مجموعة 
من طلب���ات أعضاء النادي مت 
الترحيب بسيارة ميني جون 
كوبر ووركس في الكويت للمرة 
األولى لدى شركة علي الغامن 
وأوالده للسيارات، مشيرا الى 
انه يتوقع إقب���اال مكثفا على 
فئة مين���ي وحتقيق مبيعات 
جيدة خ���الل 2010 خاصة في 
ظل حتسن الوضع االقتصادي 
العاملي الذي انعكس إيجابا على 

الوضع احمللي.
وأض���اف خالل اإلعالن عن 
وصول سيارة ميني جون كوبر 
ووركس انها تستمد مكوناتها 
من سيارة السباق ذات الشهرة 
العاملي���ة ميني ج���ون كوبر 
ووركس »تشالنج«، مشيرا الى 
ان هذا األمر يجعلها جتمع بني 
األدائية االنسيابية والدينامكية 
القيادة لتش���كل  الفريدة عند 
إضاف���ة نوعية إلى سلس���لة 

سيارات »ميني«.
وكشف أن سيارة ميني جون 
كوبر ووركس تتميز بانطالقتها 
االس���تثنائية حيث تصل إلى 
سرعة 100 كلم/ساعة خالل 6.5 
ثوان ال أكثر، فيما تصل سيارة 
ميني جون كوبر ووركس كلوب 
مان إلى السرعة نفسها خالل 6.8 
ثوان، وتبلغ السرعة القصوى 
في السيارتني 238 كلم/ساعة.

أما محرك سيارة ميني جون 
كوبر ووركس املطور فهو ذو 
أربع اس���طوانات مع شاحنني 
توربينيني بق���وة 211 حصانا 
وعزم دوران قدره 260 رطال/

قدم.
من جانبه علق املدير العام 
لش���ركة علي الغ���امن وأوالده 
القطامي  للسيارات، يوس���ف 
قائال: »يس���رنا جدا أن نرحب 
بطراز ميني اجلديد املفعم باألداء 
وال���ذي ينضم إل���ى مجموعة 

منتجاتنا«.
وتابع: »مبا أن ميني عالمة 
جتارية متتاز بجذورها الراسخة 
املرزوق في لقطة جماعية مع أعضاء نادي ميني الكويتفي تاريخ السباقات، توفر ميني 

إجمالي أصول الشركة حسب التقييم المحاسبي المتحفظ بلغ 61 مليون دينار وتستعد إلطالق صندوقها االستثماري األول حسب الظروف المواتية

المعوشرجي: 18 مليون دينار ديون »الفارابي« وننتظر إقرار »االستقرار« للدخول تحت مظلته

االقتص����ادي، في س����بيل حتويل 
الكويت إلى مركز مالي واقتصادي 
متميز في املنطقة، مبينا أن الكويت 
ل����م تكن مبعزل عن تداعيات هذه 
األزمة الت����ي خيمت بظاللها على 
االقتصاد الكويتي بشكل عام وعلى 
مؤشرات س����وق الكويت لألوراق 
املالية وسعر النفط الكويتي بشكل 
خاص م����ن 140 دوالرا إلى 38.63 

دوالرا للبرميل الواحد.
وأوض����ح أن الكويت تش����هد 
مرحل����ة مفصلية تختل����ط فيها 
السياس����ة باالقتصاد، وقد تكون 
املشكلة املالية أعمق مما يبدو على 
السطح، وتعزز اتساع حاالت عدم 
التيقن وصعوبة التنبؤ مبا تزود 
املخاوف من هجرة األموال في ظل 
خفوت الدعوات إلى اخلصخصة في 
قطاعات املرافق واخلدمات كالتعليم 
والصح����ة واإلس����كان، مما يدعم 
مشاركات القطاع اخلاص واستغالل 
طاقاته وإمكاناته في تطوير مثل 
تلك املرافق وفق أسس استثمارية 
سليمة حتقق املصالح املشتركة. 
جتدر اإلشارة الى أن شركة الفارابي 
لالستثمار تأسست في 4 يناير2005 
كشركة مس����اهمة كويتية مقفلة 
موطنه����ا األصلي الكويت، للعمل 
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، 
الش����ركة إلشراف بنك  وتخضع 
الكويت املركزي ووزارة التجارة 
والصناعة، ويشرف على عملياتها 

الداخلية هيئة رقابة شرعية.
وتضم قائمة أكبر املس����اهمني 
في ش����ركة الفارابي لالس����تثمار: 
الكويتي )%20(،  التموي����ل  بيت 
مجموعة املعوشرجي )%10.40(، 
ش����ركة الصفاة القابضة � شركة 
احلاسبات القابضة سابقا � )%7.21(، 
مجموعة الساير)7%(، شركة الداو 
لالستثمار )شركة تابعة لشركة 
مشاريع الساير للمقاوالت العامة 
صن����دوق   ،)%6.98( للمبان����ي 
االس����تثمارات املباش����رة )شركة 
الصف����اة لالس����تثمار()%6.63(، 
الكويتية للمشروعات  الش����ركة 
الصناعية � ش����ركة تابعة للبنك 
الكويت����ي الصناع����ي � )%4.65( 
وش����ركة العليان املالية � اململكة 

العربية السعودية )%4.65(.

»الفاراب����ي لالس����تثمار« تتركز 
على حتقيق أفض����ل معدل عائد 
على االستثمار ضمن أقل مخاطر 
ممكنة، مب����ا يتوافق م����ع أحكام 
الشريعة اإلسالمية وبناء شبكة 
من احللفاء اإلستراتيجيني من ذوي 
املالءة واخلبرة في قطاعات الصناعة 
الفنية والهندس����ية  واخلدم����ات 
واملس����اهمة في تطوي����ر القاعدة 
االقتصادية املتنوعة في املنطقة 
ودعم اجلهود االجتماعية الهادفة 
هذا الى جانب دعم اس����تثماراتها 

املتنوعة محليا وخليجيا.
وبنينّ ان إستراتيجية الشركة 
تس����تند إل����ى محاور أساس����ية، 
م����ن أهمه����ا: تطوي����ر وتنوي����ع 
األنشطة االس����تثمارية للشركة 
في قطاعات رائج����ة وفق خطط 
التوس����ع احلذر واإلدارة السليمة 
للمخاطر، مب����ا يحقق فرصا أكبر 
للنمو واالس����تمرارية في حتقيق 
األرباح، مع احملافظة على وضعها 
التنافسي في السوق، تعظيم العائد 
على حقوق املس����اهمني من خالل 
االستخدام األمثل للموارد املالية 
والبشرية املتاحة، واحلرص على 
رفع كفاءة األداء، وتوسيع القاعدة 
الرأسمالية للشركة من خالل جذب 
املزيد من الشركاء ورؤوس األموال 
في ظل حتالفات إستراتيجية تدعم 
مبدأ القيمة املضافة، ماليا وتقنيا، 
وتعزيز مبادئ اإلدارة املؤسسية 
الس����ليمة )احلوكم����ة( من خالل 
توسيع الدور اإلشرافي والرقابي 
ملجل����س اإلدارة واللجان الفرعية 
الداخلية، وتعزيز املصداقية، وتأكيد 
الشفافية، واحملافظة على قنوات 
فعالة لإلفصاح ومواصلة استقطاب 
الك����وادر واخلب����رات والكفاءات 
الكويتية والعاملية إلدارة وتنمية 
اس����تثمارات الش����ركة، والسعي 
لتطويرها من خالل برامج تدريبية 

متخصصة، بالداخل واخلارج.

التقرير السنوي

هذا وبنينّ املعوشرجي، في كلمته 
بالتقرير السنوي، أن الكويت قد 
شهدت خالل العام املاضي أحداثا 
اقتصادية متعددة انعكس����ت في 
معظمها على االرتق����اء بالوضع 

بسوق الكويت لألوراق املالية، قال 
املعوشرجي ان الشركة لديها النية 
في هذا األمر وذلك خالل سنتني في 
حال م����ا تعدلت أوضاع االقتصاد 
بشكل عام وأوضاع البورصة بشكل 
خاص مبينا ان ش����روط اإلدراج 
احلالية تتطلب أيضا من الشركة 
إجراء بع����ض التعديالت وهو ما 
يحتاج لوقت أيض����ا وعليه فان 
الشركة ستفكر في موضوع اإلدراج 

حيال استيفاء جميع الشروط.

ديون الشركة لدى »الدار«

وردا على تساؤل حول ديون 
الشركة املستحقة لدي شركة دار 
االس����تثمار قال املعوش����رجي ان 
»الفارابي« لديها ديون مس����تحقة 
على »الدار« تقدر ب� 6 ماليني دينار 
مقس����مة بني مليون دينار كدين 
مباش����ر ل�»الفاراب����ي« و5 ماليني 
دينار ديون مس����تحقة لشركات 
تابعة وزميل����ة، مؤكدا أن »الدار« 
لديها أصول جيدة ولكنها انخفضت 
جراء األزمة املالية العاملية وهو ما 
يفرض على اجلميع مد يد التعاون 
معها لتجاوز تلك احملنة ومشيرا إلى 
أن األزمة املالية فرضت هذا الواقع 
على »الدار« ف����ي حني أن املنطقة 
بشكل عام تفتقد كيفية عالج مشكلة 
الشركات املتعثرة كما أنها تفتقد 
القوانني التجاري����ة املنظمة لتك 
العملية أو حتى للمحاكم التجارية 
التي تستطيع الفصل في مثل تلك 

القضايا.
ومتنى املعوشرجي أن يكون 
هناك اتف����اق جماعي بني اجلهات 
الدائنة للدار لتجاوز تلك املرحلة 
ومبا يرضي جميع األطراف وحتى 
تك����ون مرحل����ة الع����الج لصالح 

اجلميع.
وحول موقف الشركة من اخلطوة 
األخيرة ل�»الدار« واملتعلقة باتفاقية 
جتميد األوضاع قال املعوشرجي 
ان »الفارابي« لم تتسلم حتى اآلن 
هذا اخلطاب حتى تقول رأيها فيه 
ولكنها س����تقول كلمتها النهائية 
بناء على ما ستتضمنه االتفاقية 
من طريقة وخطة املعاجلة ومدى 
واقعيتها في التنفيذ واألسس التي 
ستقوم عليها واإلمكانيات الفنية 

زكي عثمان
أعلن رئيس مجل����س اإلدارة 
والعضو املنتدب في شركة الفارابي 
لالستثمار صالح املعوشرجي أن 
حجم ديون الشركة يبلغ 18 مليون 
دينار علما ان رأس����مال الش����ركة 
يبل����غ 21.5 مليون دينار في حني 
أن إجمالي أصول الشركة حسب 
التقييم احملاسبي املتحفظ هو 61 
مليون دينار مقارنة ب� 57 مليونا 
للسنة املالية قبل املاضية بزيادة 
7%، ومبينا أن نسبة الديون إلى 
إجمالي األصول في حدود ال�%22 
تقريبا وهو ما يعتبر مناسبا جدا 
وال ميثل أي عوائق على الشركة، 
كما أن الشركة ال جتد أي صعوبة 

في الوفاء به.
وأض����اف املعوش����رجي خالل 
املؤمتر الصحافي الذي دعت إليه 
الشركة أمس قبل انعقاد اجلمعية 
العمومية العادية للشركة أن الشركة 
بانتظار إقرار قانون االستقرار املالي 
للدخول حتت مظلته على الرغم من 
أن جزءا من الديون بنظام قصير 
األمد وتس����تطيع إعادة جدولتها 
بسهولة ولكن »الفارابي« تسعى 
لالستفادة من القانون عند إقراره 
التمويالت  في احلص����ول عل����ى 
اجلديدة ملشاريعها سواء احلالية 
أو املس����تقبلية في ضوء التوقف 
شبه التام حاليا في منح البنوك 
احمللية للقروض اجلديدة السيما ان 
معظم مشاريع الشركة ذات صبغة 
صناعية وهو ما ال يحظى باهتمام 
البنوك احمللية باس����تثناء البنك 
الصناعي املثقل أساسا بالعديد من 
الطلبات.  وذكر أن الشركة منيت 
بخسائر قدرها 2.4 مليون دينار 
عن سنتها املالية املنتهية بنهاية 
ش����هر مارس املاضي موضحا ان 
اخلسائر ناجتة عن معاناة بعض 
التابعة والزميلة من  الش����ركات 
األزمة املالية وتداعياتها ومشيرا 
إلى أن الشركة أخذت املخصصات 
املناسبة لها وذلك حسب توجيهات 
مجلس ادارة الشركة وذلك كنوع من 
التحوط ومبينا أن الشركة حققت 
إيرادات تشغيلية بلغت 24.7 مليون 

دينار.
وحول نية الشركة في اإلدراج 

المعالج�ة وطريق�ة  خط�ط  حس�ب  فيه�ا  ال�رأي  إلب�داء  األوض�اع  تجمي�د  اتفاقي�ة  وننتظ�ر  »ال�دار«  عن�د  والزميل�ة  التابع�ة  وش�ركاتها  للش�ركة  مس�تحقة  دي�ون  دين�ار  ماليي�ن   6

الش�ركة اس�تحوذت على »يوروب كار« الفرنس�ية لتأجير الس�يارات في الس�عودية وبدأت نش�اطها ف�ي الرياض وتخط�ط لفتح فرعين في ج�دة والدمام وت�درس مش�اريع صناعية جديدة

ل�»الفارابي« ولكن الشركة مازالت 
تدرس هذه الع����روض مبا يعود 
بالنفع عليها وعلى املساهمني في 
الشركة علما أنه ورغم تراجع قيم 
معظم االستثمارات لكل الشركات 
إال أن العروض املالية املعروضة 
على الش����ركة للشراء تعتبر ذات 

مستويات جيدة.

 إستراتيجية الشركة

وقال املعوش����رجي ان رسالة 

 كما تسعى اإلدارة خالل الفترة 
املقبلة إلى تعزيز قدراتها ملتابعة 
القيام بدور مستشار مالي لزيادة 
رأسمال ش����ركات محلية وتدعيم 
أنش����طة تطوير األعم����ال وإدارة 
املش����اريع ومه����ارات التس����ويق 
استعدادا إلطالق صندوق الفارابي 

األول وفق الظروف املواتية.
وكشف النقاب عن تلقي الشركة 
لعروض فعلية من بعض األطراف 
لشراء حصص وش����ركات تابعة 

والتشغيلية ووفق هذه الرؤية فقد 
متكنت الشركة مؤخرا من االستحواذ 
على شركة »يوروب كار« الفرنسية 
لتأجير السيارات في السعودية وقد 
بدأ النش����اط التشغيلي في املركز 
الرئيسي بالعاصمة الرياض حتت 
اسم شركة النخبة لتأجير السيارات 
وتخط����ط لفتح فرعني في مدنتي 
جدة والدمام ضمن شبكة التأجير 
التي تتم دراستها بعناية وتخدم 

متطلبات السوق السعودي.

املتوافرة بها ومؤك����دا أن املكتب 
القانوني التابع للشركة سيدرس 
أحكام هذه االتفاقية عندما تصل 

إلينا.

خطط مستقبلية

وذكر أن الشركة تدرس مشاريع 
صناعية وفنية جديدة باستهداف 
قطاعات ذات منو متسارع بالتعاون 
مع شركاء استراتيجيني والتركيز 
على االستثمارات املباشرة اإلنتاجية 

صالح املعوشرجي

جهود »المركزي« كبيرة لعالج األزمة
أشاد املعوشرجي باستمرار جهود بنك الكويت املركزي خالل 
السنة املالية 2009/2008 في مجال ضبط معدالت منو السيولة احمللية 
في إطار ترشيد معدالت النمو امللموس في التسهيالت االئتمانية، 
إلى جانب الدور البارز في احلد من الضغوط التضخمية، وتكريس 
االستقرار النقدي واملالي في البالد، وانعكاس ذلك على االقتصاد 
احملل��ي، كما أن جهوده على صعيد حتويل الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري تتواصل في خطة إعداد دراسة حول تطوير الكويت إلى 
مركز مالي وجتاري إقليمي رئيسي عن طريق تشكيل فريق فني 
من االختصاصيني من القطاعني العام واخلاص بالتعاون مع شركة 

ماكنزي العاملية لالستشارات.
وذكر أن إدارة الشركة ترى أن املصارف والشركات التي تزاول 

أنش��طتها ومتويالتها وفق الضوابط اإلسالمية الشرعية، وقواعد 
املرابحة، وتقاسم املخاطر، وطلب ضمانات بأصول حقيقية مقابل 
الصفقات وع��دم املتاجرة بالديون، قد متكن��ت من تفادي معظم 
اآلث��ار الطاحنة لألزمة املالية. وه��ي مطالبة اليوم بدور قيادي في 
االقتصادات العاملية بعد أن أثبتت س��المة أنظمتها، خاصة بعد أن 
انتشرت وأثبتت وجودها وتخطت احلدود إلى األسواق األوروبية 
واألميركية على نحو متصاعد، إذ يقدر حاليا إجمالي أصول النظام 
املالي املتوافق مع أحكام الش��ريعة اإلس��المية بنحو 800 إلى 900 
مليار دوالر أي ما يقارب 500% منذ خمس��ة أعوام، وتنمو مبعدل 
سنوي يتراوح بني 20% إلى 25%، ومن املتوقع أن تصل إلى تريليوني 

دوالر في عام 2010.

)محمد ماهر(خالد املرزوق يكشف عن »ميني جون كوبر ووركس«

)أحمد باكير(املعوشرجي متوسطا قيادات الشركة خالل املؤمتر الصحافي


