
 
 

 

 خبر صحفً للنشر

 "أفضل وسٌط إقلٌمً للعام"تكرٌم شركة مباشر للخدمات المالٌة بجائزة 

ن المستثمرٌن من دخول األسواق العالمٌة والحصول على أفضل األبحاث فً فئتها  ُت  َمك ِّ

 

إحدى الشركا  المالٌة الرائدة فً ٌسر مباشر للخدما  المالٌة،   –2013  نوفمبر5، الشرق األوسط

فً إطار قمة المرموقة " أفضل شركة وساطة فً المنطقة"، أن تعلن عن تكرٌمها بجائزة الشرق األوسط

. ، التً عقد  مؤخراً فً العاصمة القطرٌة الدوحة2013وجوائز الشرق األوسط 

، التً تعتبر إحدى المطبوعا  والمجال  الرئٌسٌة التً آي إس إف/ جلوبال إنِفستوروكان  مجلة 

 وقطاعا  إدارة وخدمة األصول ٌورومونً إنستِتٌوشونال إنِفستور بٌه إل سًتصدر عن شركة 

. وتموٌل األوراق المالٌة العالمٌة، قد تول  تنظٌم هذه الفعالٌة

 بقدرتها على تزوٌد المستثمرٌن من أفراد مباشر للخدما  المالٌةرف أحدث الجوائز التً فاز  بها  وتع

ستة أٌام فً األسبوع، على مدى ومؤسسا  بقدرا  تداول إلكترونٌة سلسة عبر العدٌد من المنصا  

وتدعم الشركة هذه القدرا  بأبحاث . وعلى التداول الفوري فً شتَّى األسواق االقلٌمٌة والدولٌة

قَة التً ٌحتاجون  وتحلٌال  عالمٌة المستوى تضمن حصول المستثمرٌن على المعلوما  المالٌة المتعم ِّ

. إلٌها للتداول بشكل فعال ومربح

ه للجائزة وقال زٌد العالول  للغاٌة مسرور أنا: "، مدٌر المبٌعا  المؤسسٌة فً شركة مباشر لدى تسلُّمِّ

 االستعمال سهلة تداولنا منصا  بقوة تعترف ألنها المنطقة، فً وساطة شركة أفضل بجائزة بتكرٌمنا

 ونحن. فئتها فً والتحلٌال  األبحاث أفضل وتوفٌر العالمٌة األسواق جمٌع دخول على الكبٌرة وقدراتنا

 ، األداء لقٌاس وقابلة سلسة وساطة بخدما  عمالئنا تزوٌد على القائم األساسً بمبدئنا متمسكٌن نزال ال

نهم  ".تنافسٌة بأسعار واحد وسٌط عبر والعالمٌة االقلٌمٌة البورصا  شتَّى فً التداول من تمك ِّ

 مكانة تأكد التً الجائزة باستالم جداً  فخور أنا: "من ناحٌته، قال مالك قَنَواتً، الرئٌس التنفٌذي لمباشر

 بالخدما  المنطقة فً والمؤسسا  األفراد من المستثمرٌن بتزوٌد رائدة رائدة شركة بصفتها مباشر

 فً بالتالً االستثمار وعلى عمالئنا وتطلعا  آلراء باستمرار اإلصغاء على نحرص ونحن. المالٌة

 نقدم ونحن. اإلطالق على الخدما  بأفضل تزوٌدهم على قدرتنا نضمن كً ذلك، وفق شركتنا تطوٌر

 شمال و األوسط الشرق ومنطقة الخلٌجً التعاون مجلس دول أسواق فً ممٌزة وساطة خدما  الٌوم

 االبتكار وروح واألخالقٌة المهنٌة المعاٌٌر تضاهً التً والصاعدة، الواعدة األسواق وكبرى افرٌقٌا

 شركتنا تطوٌر نواصل وسوف. المتقدمة األسواق فً تقدٌمها ٌتم التً الخدما  بها تتمتع التً والبصٌرة

ً  ونتطلَّع  ".شدٌدة بثقة المقبلة السنوا  إلى قُتدُتما



 
دناكم دائماً، فنحن نواصل التركٌز على تزوٌد عمالئنا بأفضل الخدما  : "وأضاف قائالً  وكما َعوَّ

 ً . الممكنة، معززة بتقنٌا  تداول عالمٌة المستوى تضمن استمرار زخم نمونا محلٌاً وإقلٌمٌاً ودولٌا

أود أن أنتهز هذه الفرصة كً أوجه الشكر لجمٌع أعضاء فرٌق عمل شركة مباشر، تقدٌراً وأخٌراً، 

كما أوجه الشكر . لتفانٌهم وعملهم الدؤوب اللذٌن أتاحا للشركة تحقٌق النجاحا  التً نراها الٌوم

لعمالئنا، للبورصا ، والجها  التنظٌمٌة االقلٌمٌة، ومجلة جلوبال إنفِّستور  على تكرٌمنا بهذه الجائزة، 

 ".حٌث أثب  دعمهم المستمر أنه ال ٌُتقَدَّر بثمن وكان موضع تقدٌر كبٌر من قِّبَلنا

 

 

 –انتهى  -

 


