
 تُعقد 3 يوليو المقبل في أبوظبي بهدف تسريع مهارات التداول لدى المتعاملين
 

"تداول في سوق اإلمارت لألوراق الماليةتكيف : "ندوة تنظممباشر    
 

 
ية الرائدة في المنطقة، تنظيم ندوة ل، شركة الوساطة المحتعتزم مباشر للخدمات المالية :اإلمارات، أبوظبي، يونيو

انا بيتش بإمارة يوليو القادم، في فندق روت 3، وذلك في "تداول في سوق اإلمارت لألوراق الماليةتكيف "بعنوان 
التي نظمتها السابقة ندواتها ويأتي تنظيم هذه الندوة استكماال  ل. الثامنة مساء   حتىالساعة السابعة أبوظبي، من 

ا  الفتا  تمثل في إقبال المتداولين على االنضمام والتي سجلت نجاح نتول في األوراق المالية عبر اإلنتر احول التد
 . إليها
 

 تتعلق عميقةروئ  الندوةفي لمشاركين ، حيث سيعرض لرئيس البحوث في مباشرويدير الندوة عمر األلفي، 
التجارية الخاصة  طبيقاتالتب، إلى جانب إطالعهم على التحليل التقني وتعريقهم في سوق المال التداولو  التجارة

 . فون،األي باد وأندرويد، اآلي 01بيري  ، بالك8يندوز و  :اشر وهيبمب
 

المستثمرين الجزئية ، حيث تفيد هذه "التحليل المتعمق للسوق"تطرق إليها الندوة تومن بين الموضوعات التي س
ية ترقبعد أكثر  والذي تعزز لية،المبتدئين والكبار على حد سواء، مدعوما  بالنشاط القوي لألسواق المح

إلى األسواق  المبتدئةبمكانة الدول من حالة األسواق  ساهم في النهوض ، إذلألسواق الناشئة  MSCIمؤشر
 .الناشئة

 

في  ،نحن" :لمباشر التنفيذي الرئيس قنواتي، مالكي، قال بأبوظ إمارة وتعليقا  على هذه الندوة التي ستقام في
من تم والنهوض بها إلى مستوى أعلى عبر تمكينهم دعم عمالئنا من خالل تعزيز مهار  نحرص على ،مباشر

ها من وغير  واألجهزة اللوحية التي تستخدم نظام الويندوز التكنولوجية على أجهزة األندوريد المبتكراتستخدام ا
مها في إطار حرصنا على تعزيز مهارات المتداولين داخل الدولة حول ننظوتأتي سلسلة الندوات التي . األجهزة
جراء األبحاث حول و ا التقنية الرائدة نتأنظم من خاللحلي ستفادة من الفرص المتاحة في سوق المالكيفية ا ا 
 ."السوق

  
 

تعزيز التجارة أعداد مستخدمي اإلنترنت في ع لمعدالت انتشار الهواتف المحمولة، وارتفاع النمو المتسار  وأسهم
، والحصول على لة من أهم متطلبات المتداولينوالسهو  المرونة أجهزة الموبايل، حيث تعدترونية عبر كاإلل

 . ستخدام األجهزة متعددة الوظائفاالبيانات في الوقت الحقيقي إلى جانب 
 



التجارية  األجهزةل القادم من تشهد منطقة الخليج نموا  قياسيا  في حجم الطلب على الجي: "قال األلفي من جانبه،
  ". من حجم تجارتنا عبر اإلنترنت% 35التي تمثل و  وبايلالمر اإلنترنت، ال سيما في التجارة عبر عب
 

نضمام إلى هذه في اال الذين يرغبون للمشاركين ويمكن، الندوات التي تنظمها مباشر مجانييذكر أن حضور 
 . 1770810-056 عبر اإلتصال بشركة مباشر على الرقم التالي يلجسالندوة الت

 
 


