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»بيتك«: عالقتنا مع الموردين إستراتيجية ونسعى لتفعيلها

قال مساعد املدير العام للقطاع 
التجاري في بيت التمويل الكويتي 
أحمد اخلالد إن »بيتك« يبذل جهودا 
متواصلة لتعميق العالقات القائمة 
بني »بيتك« ومورديه من الشركات 
العاملة في  الوطنية  واملؤسسات 
املركبات واملواد واألعمال  أسواق 
الكهربائية  اإلنش���ائية واألجهزة 
وااللكتروني���ة واألثاث مبا يعبر 
عن حرص »بيتك« على املساهمة 
في توفي���ر أش���كال متنوعة من 
العالق���ات مع املوردين تتمثل في 
تنظيم برامج ترفيهية واجتماعية 
ورياضية وتدريبية وجميعها تخدم 
هدف االرتقاء مبستوى األداء ورفع 

كاظمة الرياضي مبش���اركة نخبة 
من الشركات واملؤسسات التجارية 
املتعاملة مع بيتك، وذلك خالل يومي 
اجلمعة 18 و25 اجلاري، وس���يتم 
توزيع جوائز على الفرق الثالثة 
األولى الفائزة، وسيشارك بالدورة 
64 فريقا من مختلف الش���ركات 
العاملة في السوق وبتفاعل كبير من 
أكثر من 600 موظف مع هذا احلدث 
الرياضي املهم الذي يقيمه »بيتك« 
للمرة السادسة على التوالي في إطار 
تنمية العالقات املتميزة مع املوردين 
وخدمتهم. وأشار اخلالد إلى أن أول 
أنشطة الدورة سيبدأ اليوم اجلمعة 
في صاالت نادي كاظمة وهي مبثابة 

� دورة  التج���اري  ممثال بالقطاع 
السادس���ة للموردين لكرة  بيتك 
القدم ف���ي الصاالت املغلقة بنادي 

احمد اخلالد 

احمد الهارون

د. أحمد اجلناحي  متسلما اجلائزة نيابة عن الشركة

معدالت املبيعات وزيادة التعارف 
والتفاهم ب���ني العاملني في املجال 
الواح���د م���ن موظفي الش���ركات 
املختلفة، مشيرا إلى ان دعم السوق 
احمللي بتنشيط مبيعاته في مجاالت 
متنوعة هو إحدى األولويات التي 
يرتك���ز عليها القط���اع التجاري، 
حيث بلغ إنفاق »بيتك« في السوق 
احمللي خالل الع���ام احلالي حتى 
نهاي���ة الربع الثالث أكثر من 300 
مليون دينار، مما يؤكد على ثقة 
املتعاملني ببيت���ك، باإلضافة الى 
املوردين نتيجة للتنوع الكبير في 
اخلدمات واملنتجات التي يقدمها.

وأض���اف »ينظ���م »بيت���ك« � 

التصفيات األولى وسيتم استكمال 
املباريات يوم اجلمعة املقبل على 
نف���س املالعب، حي���ث يتوقع أن 
يش���ارك عدد كبير م���ن موظفي 
الش���ركات واملؤسسات التجارية 
العاملة في السوق الكويتي، حيث 
أثبتت البطول���ة متيزا على مدى 
6 دورات س���ابقة من حيث حجم 
الشركات واملؤسس���ات املشاركة 
واجلوائز القيمة للفائزين باإلضافة 
إلى أن املنافسة الطيبة بني الفرق 
املشاركة تشيع جوا من احلماسة 
وتطلق الفرصة للمتميزين رياضيا 
باإلضافة إلى أنها تقوي روح الفريق 

واإلحساس بالتعاون والزمالة.

»نور للتكافل« تفوز بجائزة أفضل شركة للتكافل لـ 2009 

السوق يمر بنقطة المقاومة األولى عند 7200 نقطة 

الهارون وصل إلى هانوي لحضوره

»غلف إنفست«: التفاؤل بانتهاء التأزيم السياسي 
وجدولة ديون »جلوبل« انعكسا ارتفاعًا في السوق

اجتماع اللجنة الكويتية ـ الڤيتنامية المشتركة اليوم

»األولى لصناعة الورق« ترفع رأسمالها إلى 5 ماليين دينار 
منى الدغيمي

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة األولى لصناعة 
الورق عالء الصراف ان سبب زيادة رأسمال الشركة 
كان بغرض توفير االعتمادات املالية الالزمة لتشغيل 
مصنع الشركة بالسوق الكويتي وتغطية التكاليف 
التشغيلية خالل الفترة املقبلة. وأضاف الصراف، على 
هامش انعقاد اجلمعية العمومية العادية أمس، ان 
الشركة ارتأت تأجيل بدء اإلنتاج في مصنعها بالكويت 
الى منتصف شهر يونيو املقبل بسبب الظروف احلالية 
وعدم اتضاح الرؤى واختيار التوقيت املناسب لبدء 
اإلنتاج حيث تستهدف الشركة االستحواذ على حصة 

س����وقية مرتفعة في قطاع صناع����ة الورق وتقدمي 
منتج����ات عالية اجلودة ومواجه����ة الطلب املتزايد 
على بعض أنواع الورق وورق الطباعة بالس����وق 
احمللي. هذا وقد وافقت اجلمعية العمومية العادية 
عل����ى كل البنود املدرجة على جدول األعمال، حيث 
أقرت املوافقة زيادة رأسمال الشركة من مليون الى 5 
ماليني دينار بغرض توفير السيولة الالزمة الستكمال 
جتهيزات اإلنتاج والتشغيل في مصنع الكويت كما 
أق����رت امليزانية العمومية وتقريري مجلس اإلدارة 
ومت انتخاب نادية الصراف كعضو مكمل في مجلس 

اإلدارة واملكون من 5 أعضاء.

كواالملب����ور � كونا: وصل وزير التجارة والصناعة الكويتي احمد 
الهارون الى العاصمة الڤيتنامية هانوي أمس في زيارة رسمية ليترأس 
اجلانب الكويتي املشارك في االجتماع االول للجنة الكويتية � الڤيتنامية 
التجارية املشتركة. وذكر بيان صحافي صادر عن سفارتنا لدى ڤيتنام 
ان وزير الصناعة والتجارة هو هوي هوانغ سيرأس اجلانب الڤيتنامي 
في االجتم����اع، موضحا ان اللجنة الكويتية الڤيتنامية س����تقوم في 
اجتماعها مبناقشة العديد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك بني 
البلدين خصوصا في املجاالت املتعلقة بالتجارة واالستثمار والنفط. 
وق����ال البيان ان االجتماع التحضي����ري عقد يوم امس األول االربعاء 
برئاسة الوكيل املساعد لشؤون التجارة اخلارجية عبدالعزيز مشعان 
اخلالدي والوفد املرافق الذي ميث����ل وزارة اخلارجية ووزارة املالية 
والهيئة العامة لالس����تثمار والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية ومؤسسة البترول الكويتية واالدارة العامة للطيران املدني 

وغرفة جتارة وصناعة الكويت.

قال التقرير األس���بوعي للش���ركة اخلليجية الدولية لالستثمار 
»غلف انفست« ان مؤشر سوق الكويت لألوراق املالية شهد ارتفاعا 
في جميع مؤشراته الرئيس���ية حيث ارتفع املؤشر السعري بواقع 
346.3 نقطة وبنس���بة 5.12% كما ارتفع املؤشر الوزني بواقع 19.58 
نقطة وبنسبة 5.18%.  وقال التقرير ان ذلك يعود لعدة عوامل أهمها، 
موجة االرتياح التي سادت السوق بعد جناح احلكومة في مواجهة 
االستجوابات مع جتديد مجلس األمة ثقته في سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء بعد أن مت رفض طلب عدم التعاون معه، والتفاؤل بانتهاء 
التأزمي بني مجلس األمة واحلكومة واس���تقرار األوضاع السياسية 
ما أدى إلى ارتفاع القيم والكميات املتداولة بشكل ملحوظ. كما كان 
خلبر دعم حكومة أبوظبي بتقدمي مساعدة بلغت 10 مليارات دوالر 
حلكومة دبي األثر اإليجابي على أس���واق املنطقة بشكل عام وعلى 
سوق الكويت لألوراق املالية بشكل خاص، باإلضافة إلى سداد شركة 
نخيل اإلماراتية التزاماتها ومنها املس���تحقة للبنك األهلي الكويتي 
وبعض الشركات األخرى. كما ساد السوق حالة من التفاؤل بسبب 
إعالن شركة »جلوبل« أنها متكنت من االتفاق مع البنوك الدائنة على 

إعادة جدولة جميع ديونها. 
هذا وقد حقق قطاع االستثمار أعلى تداول بنسبة 28.2% من إجمالي 
القيمة املتداولة لألسبوع حيث شهد سهم ايفا تداوال ب� 262.9 مليون 
س���هم بقيمة 25.5 مليون دينار، وأيضا شهد سهم الديرة تداوال ب� 
206.4 ماليني س���هم بقيمة 17.2 مليون دينار، وحل قطاع اخلدمات 
ثانيا بنسبة 25.4% وذلك بسبب التداول على سهم زين حيث تداول 
ب� 26.7 مليون سهم بقيمة 27.7 مليون دينار، وشهد سهم أجيليتي 
تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 27.6 مليون سهم بقيمة 22.1 مليون 
دينار، وحل قطاع العقار ثالثا بنس���بة 19.4% وذلك بسبب التداول 
على س���هم عقارات ك حيث تداول ب� 192.3 مليون سهم بقيمة 14.9 
مليون دينار، وشهد سهم مباني تداوال ملحوظا حيث تداول ب� 20.3 

مليون سهم بقيمة 14.4 مليون دينار.
وكما ذكر التحليل الفني الس���ابق لسوق الكويت لألوراق املالية 
فإننا نتوقع أن املؤشر يجب عليه أن يتخطى نقطة املقاومة األولى 
عن���د 6775 نقطة ومن ثم نقطة املقاوم���ة الثانية عند 6840 نقطة 
وصوال إلى نقطة املقاومة النفسية عند 7000 نقطة ليتجاوز االجتاه 
التنازلي الثانوي مع ضرورة ارتفاع القيم والكميات املتداولة. وبالفعل 
فقد جتاوز املؤشر نقاط املقاومة متخطيا االجتاه التنازلي الثانوي 
مدعوما بارتفاع القيم والكميات املتداولة خالل األسبوع حيث أقفل 

املؤشر عند 7104.3 نقاط.
أما بالنسبة لتحليل الفترة املقبلة، فيتوقع أن املؤشر يجب عليه 
أن يس���تمر بالتداول فوق مستوى نقطة الدعم النفسية عند 7000 
نقطة ليستمر باالرتفاع نحو نقطة املقاومة األولى عند 7200 نقطة 
ومن ثم نقطة املقاومة الثانية عند 7374 نقطة، وان لم يحصل ذلك 
فمن املمكن نزول املؤشر عن نقطة الدعم األولى والنفسية عند 7000 

نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6840 نقطة. 

أعلنت شركة نور للتكافل التابعة 
ملجموعة نور االس���تثمارية عن 
فوزها بجائزة افضل شركة للتكافل 
لع���ام 2009 ضمن الدورة الرابعة 
املال واالعمال االسالمية.  جلوائز 
وقد تس���لم هذه اجلائزة املرموقة 
في قطاع املال واالعمال االسالمي، 
والتي تأتي بعد 11 شهرا فقط من 
انطالق عمليات نور للتكافل، د.أحمد 
اجلناحي، العضو املنتدب لشركة 
نور للتكاف���ل، خالل حفل خاص 
لتوزيع اجلوائز أقيم في دبي يوم 
14 ديسمبر اجلاري. وقامت هيئة 
حتكيم مس���تقلة تضمنت ممثلني 
عن وكاالت تصنيف، وش���ركات 
استشارية، ومزودي حلول، وخبراء 
من القط���اع، بإجراء حتليل دقيق 
اقباال  التي ش���هدت  للترشيحات 
كبيرا ف���ي جميع الفئ���ات، ومن 
ثم اختارت من بينها املؤسس���ات 
واالفراد الذي���ن برهنوا عن اتباع 
افضل املمارسات في مجال التمويل 
االس���المي. كما صوت اآلالف من 
قراء مجلة »اسالميك بيزنس آند 
فاينانس« الختيار الفائزين من بني 
اكثر من 200 مؤسسة مرشحة.  وقد 
التحكيم باملنتجات  اشادت جلنة 
واخلدمات املتف���ردة التي تقدمها 
نور للتكافل، والتي ش���كلت اهم 
االسباب وراء االجنازات النوعية 
التي حققتها شركة التأمني االسالمي 
في اقل من عام. وكانت نور للتكافل 

قد اطلقت في بداية شهر نوفمبر 
املاضي اول خدمة للتأمني االسالمي 
عبر االنترنت في الزمن احلقيقي 
على مستوى دول مجلس التعاون 
اخلليج���ي، وتوفر اخلدمة حلول 
تأمني سريعة وشاملة، من احلصول 
على عرض سعر فوري الى شراء 
التأمني عب���ر االنترنت وتس���لم 
بوليصة التأمني، مما يؤكد سعي 
الشركة لتبوؤ مكانة بارزة كمزود 
التأمني  رائد خلدم���ات ومنتجات 
االسالمي املبتكرة. وفي هذه املناسبة 
قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، 
مجموعة نور االستثمارية حسني 
القمزي: »ميثل هذا التكرمي من قبل 
القطاع دليال واضحا على  خبراء 
التفاني والعمل اجلاد لفريق العمل 
في ش���ركة نور للتكافل. وال شك 
ان مجموع���ة املنتجات والقنوات 
املبتكرة، مقرونة مبعايير اخلدمة 
املتميزة التي تقدمها نور للتكافل، 
اسهمت في الفوز بهذا التكرمي خالل 
فترة زمنية قصيرة«. بدوره قال 
د.أحمد اجلناحي: »تكتس���ب هذه 
اجلائ���زة اهمية خاصة حيث انها 
متثل تقديرا جلهودنا الدؤوب لنكون 
في طليعة ش���ركات التكافل التي 
تولي العمالء كل الرعاية والدعم، 
ولتضاه���ي بذلك اب���رز العالمات 
التجارية الرائدة في مجال التأمني 
حول العالم. وال شك ان امكانيات 
منو قطاع التأمني والتكافل في هذه 

املنطقة ماتزال مرتفعة، حيث تلتزم 
نور للتكافل بلعب دور قيادي في 
حماية مستقبل عمالئها وبالطريقة 
املثلى التي ينبغي القيام بها«. من 
جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
نور للتكافل برويز صديق: »نحن 
الذي يعكس  التكرمي  سعداء بهذا 
تقدير قط���اع التأمني والتكافل ملا 
تعنيه منتجاتنا وجهودنا وعالمتنا 
التجاري���ة بالنس���بة لعمالئن���ا، 

وللقطاع بش���كل عام. لقد تعهدنا 
منذ اطالق نور للتكافل مبواصلة 
عمليات االبتكار واالرتقاء بأسواق 
التكافل في املنطقة. وينبع جناحنا 
من اخلبرة واحلماس لدى موظفينا، 
وقدرتهم على تعزيز النمو العضوي 
للشركة، من خالل االلتزام بالشفافية 
وتقدمي أرقى مس���تويات اخلدمة 
للعمالء«. هذا، وقد مت اطالق نور 
للتكافل في شهر يناير 2009، بعد 

أن قامت مجموعة نور االستثمارية 
بدراسة الفرص غير املستغلة في 
قطاع التأم���ني ومنتجات التكافل 
في دول مجلس التعاون اخلليجي 
وخارجها. ويتوقع أن ينمو قطاع 
التمويل االسالمي في دول مجلس 
التعاون اخلليجي مبعدل يتراوح 
بني 20 و 25% س���نويا، بحس���ب 
النتائج التي توصلت اليها دراسات 

مستقلة.


