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»نور« تطلق خدمة التداول اإللكتروني للمنتجات المالية المتنوعة
أحمد مغربي

أطلقت شركة نور لالستثمار 
املالي خدمة التداول االلكتروني 
للمنتج���ات املالية املتنوعة من 
التداول  خالل أحدث منص���ات 
االلكترونية »خدمة نور كابيتال 
ماركتس« )نور سي.أم(. والتي 
مت إنش���اؤها بفض���ل جه���ود 
فريق متخصص م���ن اخلبراء 
واملتخصصني في ش���ركة نور، 
وذلك لتلبية احتياجات التداول 
االلكترون���ي اخلاص���ة للعمالء 
وتوفي���ر التكنولوجيا املتقدمة 
مع ضمان األمان واجلودة وإضافة 
العدي���د من االس���واق العاملية 
للتداول في األسهم واملشتقات 

املالية واملعادن والسلع.
وبهذه املناس���بة، قال نائب 
اإلدارة والعضو  رئيس مجلس 
املنتدب في شركة نور لالستثمار 
املالي ناصر املري خالل املؤمتر 
الذي عقدته الشركة  الصحافي 
أمس ان إط���الق خدمة التداول 
االلكتروني يأتي كإضافة أخرى إلى 
منصة أعمال شركة نور لالستثمار 
املتنامية، مشيرا إلى أن منصة 
التداول اإللكتروني املستخدمة 
التداول االلكتروني  في برنامج 
تعتبر ثورة تكنولوجية مييزها 

سهولة االستخدام.

أسواق المنطقة

وأوض���ح أن منصة التداول 
احلديثة توفر س���هولة الدخول 
إل���ى أس���واق منطقة الش���رق 
االوسط وشمال وإفريقيا، وتربط 
املستثمرين في املنطقة واخلارج 
باألس���واق املالية اإلقليمية في 
الكوي���ت والس���عودية ودب���ي 
وأبوظبي وقطر ومصر باإلضافة 

إلى االسواق العاملية.
وبني أن الشركة أحدثت نوعا 
من التقدم في اخلدمات التي تقدمها 
التداول االلكتروني، حيث  عبر 
أضافت خدمة التداول في املشتقات 
املالية من عمالت وسلع ومعادن 
وعقود مما يتيح ملس���تخدميها 

املعلوم���ات املمزوجة بتقنيات 
متطورة تضم���ن اخلصوصية 
وتوف���ر التنفيذ األمن، موضحا 
أن هاتني املنصتني هما ان سي ام 
ويب تريدر لتداول أسواق املال 
في املنطقة وان سي ام ميتا تريدر 
4 لتداول املعادن اآلنية والعمالت 
والعقود اآلجلة خارج املقصورة 

وعقود املشتقات.
وأوضح أن منصتي التداول 
مصممتان لتوفير كفاءة عالية 
التداول حيث تزودان بأهم  في 
املمي���زات في التنفي���ذ الفوري 
واألم���ان العال���ي وأدوات إدارة 
املخاطر وأسعار فورية وحقيقية 
ومتابعة حقيقية ملواقف التداول 
ونظام خاص بالرسوم البيانية 
وتوليد البيانات التاريخية، كما 
ميكن الوصول إلى املنصتني معا 
عبر شبكة االنترنت في أي مكان 

في العالم.
جتدر اإلشارة إلى أن شركة نور 
لالستثمار املالي تأسست للعمل 
في اخلدمات املالية واألنش���طة 
آفاق  االستثمارية للتحليق في 
واس���عة في مجال االس���تثمار 
واقتناص الفرص والتنوع فيها 
لتحقيق أفضل العوائد للعمالء 
وبأداء يتميز بالنزاهة، حيث مت 
طرح خدمة نور كابيتال ماركتس 
العمالء  الفرصة جلميع  إلتاحة 
للتداول في األسواق املالية بكل 

سهولة.
جدير بالذكر أن ن��ور كابيتال 
ماركت�����س تق�����دم مجموع��ة 
الوس���اطة  متميزة من خدمات 
الت���داول االلكتروني  في مجال 
ف���ي املنطقة  امل��ال  بأس�����واق 
والعال���م وخدماته��ا تش���م��ل 
مجموعة واس���عة من اخلبراء 
املتخصص���ني وطاقم���ا متميزا 
العم���الء، يقدم األفضل  خلدمة 
الحتياجات املستثمرين إضافة 
إلى معرفة عميقة بثقافة األعمال 
على الصعيد احمللي وعبر املنطقة 
وذلك م���ن خالل منصات تداول 

الكترونية متطورة.

تنوي���ع محفظة اس���تثماراتهم 
التوزيع  ليس فقط من خ���الل 
اجلغرافي ب���ل أيضا من جانب 
التنويع النوعي وهو االستثمار 
في منتجات مالية مختلفة بسهولة 

تامة عبر االنترنت.

سهولة االنتقال

من جانبه، قال مدير األصول 
احمللية واخلليجية في شركة نور 
لالستثمار املالي عبداحملسن البحر 
ان خدمة نور كابيتال ماركتس 
العم���الء يتنقلون في  جتع���ل 
األسواق املالية والعاملية بأسهل 
الطرق والوسائل ومبستويات 
فائقة من الدقة واملتابعة بفضل 
فريق متخصص يقدم لهم هذه 

اخلدمة بدقة عالية.
البح���ر أن اخلدمة  وأوضح 
تتيح للعمالء تقدمي العديد من 
فرص التداول في أسواق األسهم 
اخلليجية وشمال افريقيا، مشيرا 
إلى أن الشركة دأبت دائما لتقدمي 
األفض���ل واجلديد في عالم املال 
واالستثمار بطرق جديدة جتعل 
من عمالء الشركة شركاءنا، مشيرا 

واالجنليزية وذلك سعيا لتلبية 
حاجة املنطقة وتسهيل عملية كسر 
احلاجز اللغوي والسماح للعمالء 
بتنويع محافظهم االستثمارية 

بشكل يتعدى التقليدية.

ندوات تثقيفية

وأش���ار إلى أن باقة خدمات 
الت���داول االلكتروني س���تكون 
ن���دوات تثقيفي���ة وورش عمل 
تعليمي���ة وتقارير مالية وآخر 
أخبار الس���وق وحتليال يوميا 
حيا لألسواق وڤيديو تعليميا 
باللغت���ني العربية واالجنليزية 
ملنصات التداول، مبينا ان اخلدمة 
التداول في  اجلديدة ستش���مل 
األسهم واملعادن اآلنية والعمالت 
والعقود اآلجلة خارج املقصورة 

وعقود املشتقات.
وعن منص���ات التداول، قال 
البحر ان نور كابيتال ماركتس 
تق���دم احدث منص���ات التداول 
االلكتروني ذات التقنية املتجددة 
بق���وة وفاعلي���ة عالية س���هلة 
االس���تخدام تتمثل في منصتي 
تداول تزودان املستخدمني بقوة 

إلى أن إيداعات العمالء في الشركة 
تتم متابعتها عن طريق وزارة 
التجارة والصناعة وبنك الكويت 

املركزي.
وبني أن لدى الش���ركة فريقا 
متخصصا م���ن اخلبراء املاليني 

مش���يرا إلى أن خدمة الش���ركة 
تقتصر على الت���داول فقط وال 
تتدخل في أي قرار اس���تثماري 

يخص العمالء.
وذكر أن نور كابيتال تهدف 
إلى اإلس���هام الفعال في التطور 

يقدمون يوميا تقارير عن طبيعة 
التداوالت في جميع االسواق سواء 
العربية أو العاملية باإلضافة إلى 
تقدمي خدمة استخراج املعلومات 
التي يحتاجه���ا العمالء التخاذ 
القرار االس���تثماري املناس���ب، 

االقتصادي عبر تشكيلة واسعة 
من اخلدمات املمتازة، متجسدة في 
حلول إضافية تسهم في تثقيف 
العمالء واملشتركني في السوق 
وذلك لتوفير املعلومات اخلاصة 
بأدوات التداول باللغتني العربية 

البحر: فريق متخصص من الخبراء يقدم تقارير عن طبيعة التداوالت باألسواقالمري: منصة التداول اإللكتروني تعتبر ثورة تكنولوجية للدخول إلى كل أسواق العالم

تقدم تداول المعادن اآلنية والعمالت والعقود اآلجلة وعقود المشتقات المالية

8 شركات سياحة وسفر تؤسس »مباشر الدولية«
محمود فاروق

إدارة  كش����ف رئيس مجلس 
شركة مباشر الدولية عبدالرحيم 
العوضي عن كونسرتيوم يضم 
8 ش����ركات من كبرى ش����ركات 
الس����ياحة والس����فر في الكويت 
بغرض تأسيس »مباشر« خلدمة 
جميع املناطق احليوية في الكويت 
ولتسهيل تقدمي اخلدمات لعمالئها 
في مجال السفر وحجز الفنادق 
والش����قق املفروش����ة وتأجي����ر 
السيارات مبختلف بلدان العالم، 
حيث ضم الكونسرتيوم »سفريات 
البركات وسفريات املكتب � يعيش 
� ديس����كفري � الصاحلية � ايفا � 

مشاعر � العثمان«.
وأعلن العوضي، على هامش 
افتتاح الفرع الثاني مبطار الكويت 
الدولي الذي يعمل على مدار 24 
ساعة، عن توسعات الشركة على 
الصعيد االقليم����ي عبر القاهرة 
ولبنان وماليزيا مستقبليا، مبينا 
أن الكويت تعتبر مصدرة للسياحة 
في ظل مكاتب السياحة العديدة 
أغل����ب محافظات  التي تغط����ي 

الكويت.
وأشار العوضي إلى متيز شركة 
الكتروني  مباش����ر بنظام حجز 
متطور على شبكة اإلنترنت الذي 
الفنادق، مع تأكيده  يتيح حجز 
بشكل فوري مع الفنادق وبأسعار 

مناسبة للجميع.
وأفاد بوجود كادر متخصص 
من املوظفني ذي خبرة كبيرة في 
عالم السياحة والسفر وعلى درجة 
عالية من الكفاءة ليقدم لعمالئه 
مجموع����ة متنوعة من العروض 
السياحية كتنظيم رحالت العمرة 

البحرية وغيرها من  والرحالت 
اخلدمات السياحية األخرى.

جتدر االشارة إلى أن »مباشر« � 
شركة مساهمة كويتية مقفلة � هو 
كونسرتيوم يضم كبرى شركات 
الس����ياحة والس����فر في الكويت 
وتعتبر احدى كبرى الش����ركات 
الكويتية املعنية باالستثمار في 
قطاع السياحة والسفر، ومن خالل 
مكاتبها التي تق����ع في الكويت، 
قط����ر، ومص����ر واألردن، تقوم 
»مباش����ر« بخدمة عمالء املنطقة 
وكذلك ف����ي مناطق بعيدة تصل 
اململكة املتح����دة والواليات  الى 
املتحدة األميركية والشرق األقصى 

واستراليا.

تتوسع في القاهرة ولبنان وماليزيا 

جانب من احلضور 

)كرم دياب(ناصر املري وعبداحملسن البحر خالل املؤمتر الصحافي

البوستر اخلاص باخلدمة اجلديدة

تقطيع كيكة االحتفال بتدشني الشركة 

عبدالرحيم العوضي خالل افتتاح الفرع الثاني مبطار الكويت الدولي

الشيخ فيصل احلمود

فيصل الحمود: مكاسب عديدة وراء اندماج 
»بالتيل الفلسطينية« مع مجموعة زين

هنأ س����فيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود 
املالك الصباح باندماج ش����ركة بالتيل الفلسطينية 

لالتصاالت في شركة زين.
وقال السفير احلمود في تهنئته بصفقة اندماج 
شركة بالتيل الفلسطينية في خدمات شبكة زين ان 
املكاس����ب من هذه الصفقة تتعدى اجلانب التجاري 
واالقتصادي الى جوانب اجتماعية، السيما انها تتيح 
اتصاالت بكلفة اقل بني الفلسطينيني والعالم اخلارجي. 
كما اشار الى اآلفاق االقتصادية التي ستفتحها الصفقة 

حلركة االستثمارات الكويتية في االراضي الفلسطينية. 
وتقدم الشيخ فيصل بالشكر للتسهيالت التي قدمتها 
السلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل الصفقة. وكان 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد اقام مأدبة افطار 
على شرف الس����فير احلمود بعمان حضرها رئيس 
شركة زين د.سعد البراك. وعبر الرئيس الفلسطيني 
عن دعم السلطة الفلسطينية إلمتام صفقة االندماج 
بني زي����ن وبالتيل وموافقتها عل����ى كل ما له عالقة 

بإجراءات الصفقة.


