
 مشتركة اقتصادية إخباريةخدمة مباشر وداو جونز تطلقان 

 

 

أعلنت "مباشر ميديا"، الشركة الرائدة في مجال تقديم األخبار االقتصادية  -( 1026 يناير 12دبي/ لندن )

وبيانات األسواق والتكنولوجيا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عن إطالق منتج إخباري بالشراكة 

جونز"، والتي تعد كبرى المؤسسات العالمية في مجال تزويد األخبار المالية اللحظية، وناشرة مع "داو 

 صحيفة "وول ستريت جورنال".

 Mubasher Dow Jonesوستقدم الخدمة اإلخبارية الجديدة المسماة "مباشر داو جونز نيوزواير" 

Newswire الشرق األوسط وشمال أفريقيا، كما ، متابعة متواصلة ألخبار الشركات واألسواق في منطقة

ستزود المستثمرين بتحليالت معمقة القتصاديات المنطقة، إلى جانب عرض أفكار جديدة لمتخذي القرارات 

 االستثمارية وشركات األبحاث والمتداولين باألسهم.

نطقة إلى جانب وستحتوي الخدمة اإلخبارية الجديدة، وهي باللغة اإلنجليزية، على تغطية مفصلة ألسواق الم

التقارير والتحليالت العالمية لمواضيع تشمل االقتصاد، واألعمال، والشركات. كما ستتضمن تعليقات 

وتحليالت حول المشروعات العامة، وكذلك الخاصة والحكومية، باإلضافة إلى تغطية لحركة التداوالت في 

المتعلقة بموازنات الدول، إلى جانب أسواق األسهم بالمنطقة، وعمليات الخصخصة الحكومية والقرارات 

 االتجاهات االقتصادية ومناقصات مشاريع البنية التحتية.

وستكون خدمة "مباشر داو جونز" متاحة أمام المشتركين في القطاع المالي وذلك من خالل االشتراك في 

والذي هو بمثابة منصة "مباشر" اإلخبارية   omwww.decypha.cالموقع اإللكتروني "ديسايفا" 

 ألسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

إن "شراكتنا مع داو  "المدير العام لشركة "مباشر ميديا ،وتعليقاً على الخدمة الجديدة، قال يوسف رفايعة

نية باألساس بمنطقة جونز جاءت نتيجة لحاجة المحترفين بالقطاع المالي إلى خدمة إخبارية واحدة تكون مع

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى جانب تقديم أهم األخبار االقتصادية العالمية".

"مباشر داو جونز" تسعى إلى أن تصبح مصدراً أساسياً للمستثمرين في المنطقة خدمة وأضاف رفايعة أن 

نب مع التحليالت المعمقة لألسواق وذلك من خالل تقديم األخبار العاجلة ذات المعايير العالمية، جنباً إلى ج

 والشركات.

رئيس قطاع الشراكات والتحالفات بشركة داو جونز، عن سعادته  من ناحيته أعرب جاسون ماالتيستا

بالشراكة مع مباشر، قائالً: "ستعمل أخبارنا الخاصة باألعمال واالقتصاد العالمي على إضافة السياق 

وهو ما سيمكن عمالء "ديسايفا" من اتخاذ قراراتهم االستثمارية في الوقت للمحتوى القيّم الذي تنتجه مباشر، 

 المناسب واستناداً إلى معلومات دقيقة".

http://www.decypha.com/


، أوضح الدكتور فادي خالف األمين العام التحاد البورصات العربية، أن نسبة كبيرة من ذاته وفي السياق

يا تظهر باللغة العربية أوالً، في حين أنه من أخبار األسواق المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريق

 المهم كثيراً أن يكون لدى المستثمرين مصدر لتلك األخبار باللغة اإلنجليزية وبشكل دقيق ومناسب.

 ---انتهى  ---

 

 

 :حول مباشر/دايركت إف إن

™DirectFN  شركة مملوكة بالكامل للمجموعة الوطنية للتقنية (NTG) –،  شركات واحدة من أكبر

حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات في الشرق األوسط، حيث تتخصص في تقديم الحلول بداية من 

 تطبيقات سطح المكتب المعلوماتية، نظم التداول ونظم إدارة األصول حتى الحلول األخرى، وتنتشر منتجات

™DirectFN توفربين أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا، و 

™DirectFN   ،بيانات السوق للمؤسسات بصورة مباشرة أو عن طريق تطبيقاتها، والتي تشمل البيانات

وأدوات الرسم البياني، وخدمات المحتوى المطلوبة من قبل مجتمعي المحترفين والمستثمرين الصغار في 

  .الشرق األوسط والعالم

، وهو منصة Decyphaها المبتكر منتجنسخة محدثة من  أطلقت مؤخرا™  DirectFNوكانت 

المعلومات المالية التي ستعرض حصرا خدمة "مباشر داو جونز" اإلخبارية، إلى جانب بيانات السوق في 

الوقت الفعلي، ونظرة معمقة إلى الشركات والقطاعات واألسواق في منطقة الشرق األوسط وخارجها. وقد 

ن إليجاد وتقييم الفرص االستثمارية الجديدة واتخاذ قرارات تم تصميم المنتج لمساعدة المستثمرين المحترفي

 أسهل وأسرع.

على تلبية احتياجات العاملين في قطاعي االستثمار والوساطة عبر منصة واحدة، ™  DirectFNوتعمل 

الفورية والبيانات المتعلقة بجميع فئات األصول، حيث ، والتي تعرض األسعار PRO 10معرفة باسم 

مجموعة واسعة من األسواق، من أسوق أمريكا ألسواق أوروبا، والشرق األوسط وأفريقيا،  توفر الحلول

  .وآسيا، مع إمكانية التركيز على النظم المختلفة لألسواق المحلية

 

 لمزيد من المعلومات:

 مدير المبيعات - ديفيد هان

d.hann@directfn.com 

 Ext 299 3259996 4 971+هاتف: 



 

 

 

 

 :حول داو جونز

تعد "داو جونز" مؤسسة عالمية متخصصة في تزويد األخبار ومعلومات األعمال، وكذلك تقديم المحتوى 

للعمالء والمنظمات حول العالم من خالل وسائل متعددة تشمل المطبوعات، والصيغة الرقمية، والموبايل 

مائة وخمس وعشرين واألحداث الحية. هذا وقد قدمت "داو جونز" محتوى ذا جودة ال تنافس ألكثر من 

عاماً، وها هي اليوم تمتلك واحدةً من كبرى عمليات تجميع األخبار في العالم. وتنتج المؤسسة منشورات 

الشهيرة، وهي الجريدة األضخم  Wall Street Journalومنتجات رائدة ومنها "وول ستريت جورنال" 

التابعة  MarketWatchكت ووتش" في الواليات المتحدة من حيث التوزيع المدفوع، إلى جانب "مار

، و"داو جونز ريسك آند DJX ، و "دي جيه إكس"Financial News لفاكتيفا بارون، و"فاينانشال نيوز"

 Down Jones ، و "داو جونز نيوزوايرز"Dow Jones Risk & Compliance كومبالينس"

Newswires"و "داو جونز فينشرسورس , Dow Jones VentureSourceجونز هي  . وداو

 ,News Corp (NASDAQ: NWS, NWSA; ASX: NWSمؤسسة تابعة لشركة "نيوز كورب" 

NWSLV.) 

 

 داو جونز:

 أندرو روبنسون

 مدير االتصال لمنطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

Andrew.robinson@dowjones.com 

 4016 7573 20 44+هاتف: 

 

mailto:Andrew.robinson@dowjones.com
mailto:Andrew.robinson@dowjones.com

