
"الفرص والتحديات: األسواق اإلماراتية"مباشر تنظم سلسلة من الندوات بعنوان   

 

التفصيلية ث و ، البحالتداولتتيح للعمالء االستفادة من األداء القوي للسوق اإلماراتية من خالل منصات 
 والمنتجات المالية المتنوعة للشركة

 

 3102 منذ مطلع العامعلى التوالي  %36 و %48دبي وأبوظبي بواقع  اسوقارتفع  

 

، الشركة المالية الرائدة للخدمات المالية نظمت مباشر :3102يونيو  10العربية المتحدة  اإلمارات –دبي 
الفرص : األسواق اإلماراتية"في المنطقة، سلسلة من الندوات لعمالئها انطلقت من دبي وتنعقد تحت عنوان 

ال سيما في ضوء التصاعد المتزايد الذي  ،اتجاهات األسواق الضوء على الندواتهذه و تسّلط ". والتحديات
تشهده وضرورة وضع أطر تكرس فهمًا أعمق تكون بمثابة الدليل لهذه األسواق على مستوى الفرص الكامنة 

 .  والتحديات القائمة

 

مالية، حيث سجل المؤشر نموًا بلغ ويأتي انعقاد هذه الندوات في أعقاب األداء القوي لسوق أبوظبي لألوراق ال
خالل  %48منذ مطلع العام الجاري؛ وسجل مؤشر سوق دبي المالي نموًا كبيرًا أيضًا وصل إلى  36%

 .الفترة نفسها، ليصبح كال السوقين من أفضل األسواق أداًء في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 

تتناول كيفية تحقيق نظرة متوازنة، تتناسب مع متطلبات السوق ويتلقى الحضور في إطار هذه الندوات شروحًا 
والتحديات التي قد تشكل عاماًل مهمًا في عملية صنع القرار، إلى جانب القيام باستثمارات مدروسة والتكيف 

 .مع أحدث المستجدات الخاصة بالبيئة التنظيمية



 

تجارة اإللكترونية سواء من المؤسسات أو األفراد، التداول واللالرتفاع المطرد في نسبة المقبلين على ونظرًا 
كما يتطّرق خبراء مباشر إلى جملة من . ترّكز الندوات على منصات مباشر للتداول الحائزة على الجوائز

القضايا، أبرزها االستفادة الكاملة من تنبيهات التداول اللحظية الخاصة بالتحليل الفني عبر منصة مباشر 
طال ع العمالء على آخر المستجدات في عالم أسواق المال، إضافة إلى التعّريف بتطبيقات اإللكترونية وا 

التداول، وغيرها من المواضيع التي تغطي  منصات إلى للوصول اللوحية واألجهزة الذكية للهواتفمباشر 
 .مختلف القطاعات واألسواق والبلدان

 

تشهدها أسواق المال في اإلمارات، ومحاولتها توسيع وتعكس هذه الندوات مواكبة مباشر لكافة التطورات التي 
تقديم أرقى مستويات الخدمة وتكريس أفضل الممارسات في قطاع دائرة نشاطها بصورة متزايدة من خالل 

 .إدارة العالقات وتوفير طيف واسع من حلول التداول المبتكرة

 

وفرنا للحضور ملخصًا عن أهم البرامج التي : "من جانبه، قال رامي كرم، مدير البرامج والمنتجات في مباشر
والبرامج المزمع إطالقها خالل الشهور القادمة إن شاء اهلل والتي تشمل تطبيق  3103تم إطالقها خالل 

لنظام، إضافة إلى التطبيق الخاص لمختلف الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية التي تعتمد هذا ا 8ويندوز 
األندرويد، / األيفون / واستعرضنا كذلك أهم الخصائص المتوافرة في برامج اآليباد . 01بجهاز بالك بيري 

 ". فضاًل عن عرض خصائص الموقع اإللكتروني الخاص بالحاسوب والجوال

 

التي توفر الراحة والسهولة  تضمنت الندوات أيضًا شروحًا حول بعض األدوات التطبيقية: "وأضاف كرم
للعميل في استخدامه للتكنولوجيا الحديثة، وكيفية قيامه بالعديد من التعامالت في آن واحد وتخزين البيانات 

 ."الحساسة دون إضاعة الوقت في إعادة إدخال التفاصيل مرة أخرى



 

ة آنية ستنتهي قريبًا، قال االتجاه التصاعدي للسوق مجرد حال كانوفي معرض رده على سؤال حول إذا ما 
لقد دخلت أسواق اإلمارات مرحلة التصحيح للمسار السوقي بدءاً : "عمرو األلفي، رئيس البحوث في مباشر

أخذ اتجاهًا تصاعديًا يرتكز إلى جملة من العوامل الموضوعية التي تأسعار األسهم  توبدأ 3112من العام 
وأعتقد أن السمة الغالبة لالتجاه التصاعدي . على األرض تدعم أي ارتفاع حاصل وفقًا لمقومات حقيقية

لسوقي دبي وأبوظبي هي طول األمد في ظل المعطيات السوقية الحالية وقيادة األسهم القيادية لموجات 
 ".الصعود

 

يأتي تنظيم مباشر لهذه الندوات في ظل اهتمامها : "من جانبه، قال مالك قنواتي، الرئيس التنفيذي لمباشر
في إطار التطورات المالية أواًل بأول عبر رؤيتنا للسوق من خالل  ووضعهمعمالئها استثمارات ئم بالدا

ويتزامن انعقاد الندوات مع االرتفاع المطرد ألسواق دبي وأبوظبي . التحليل المالي والفني الدقيق للمعطيات
ل والقطاعات التي تقود دفة هذا ، إذ تهدف الندوات إلى تقديم نظرة موضوعية على العواممنذ بداية العام

 %012الصناعة والعقارات في سوق أبوظبي لألوراق المالية، حيث ارتفعا بنسبتي  قطاعيالنمو؛ ومن أبرزها 
وأنا أشخصيًا أعتقد أن هذه الندوات، وبدعم من منصات مباشر تداول المتعددة، من . على التوالي% 67و 

دقيق ألوضاع السوق والتحليل العميق لرسم صورته المستقبلية، لتنفيذ  شأنها تمكين عمالئنا من إجراء استقراء
  ."تعامالتهم وفقًا للفرص المتاحة

 

وتجدر اإلشارة إلى أن مباشر انطلقت في خططها التوسعية لدعم موقعها في السوق كشركة رائدة في السوق 
لتغدو أكثر مرونة  ودعم بنيتها التحتية منصات التداولاإلماراتية من خالل تعزيز قدراتها التنافسية وتطوير 

   .وراحة وأمن لمستخدميها


