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ةيبرعلا تارامالا دلبلا  ىفحص نايب  ىف رشن  2012 ربوتكا 29  خيراتلا   
 

 
 جديداً لعمليات الشركة التشغيلية دفعاً تعطي 

 يرفع "مباشر" إلى تصنيف الدرجة األولى مصرف البحرين المركزي

 

التصنيف العام لشركة مباشر للخدمات المالية، إحدى  مصرف البحرين المركزي: رفع 2012أكتوبر  29اإلمارات، دبي 
التي أدت إلى  مباشروتأتي هذه الترقية تماشياً مع استراتيجية شركات الخدمات المالية الرائدة في المنطقة، إلى الدرجة األولى. 

جديدة لتوسيع دائرة  إلى الحصول على العديد من التراخيص في دول الشركةتسعى  فيمافتح أسواق جديدة أمام عمالئها. 
 المنتجات المالية التي تقدمها. بتنوعالنشاط التجاري ما يسمح 

أن يسهم في هذا التصنيف  من شأن: "السيد مالك قنواتي، المدير التنفيذي لمباشر قالمن جانبه، 
سوقاً خليجية وعربية وعالمية  35أنشطتنا المالية في المنطقة ودفعاً لنشاطنا في توسيع نطاق 
على صعيد  االتوسع الذي ننشده بخطة وتسهم هذه الخطوة في زيادة ثقة عمالئناننشط فيها. 

 ".ما يعزز من فرص اإلستثمار المتاحة لهم عملياتنا التشغيلية

على جائزة أفضل وسيط مالي ثل بحصولنا نحفل في مباشر بسجل نجاحات قوي تموأضاف: "
في اإلمارات للعام الثالث على التوالي، وإحرازنا في وقت سابق لقب جائزة أفضل منتج 

مرونة وقدرة كبيرة على استيعاب القفزات النوعية التي شهدتها أسواق المال خالل  عاماً  12على مدار أظهرنا وقد مصرفي. 
أو  في من الناحية التقنيةزنا خاصة أننا استطعنا اثبات تمين مرحلة جديدة من نشاط الشركة . لذلك نحن اليوم ندشهذه الفترة

 ". التي نقدمها الخدمات الماليةناحية 

م القيلفرص أكبر لعمالئها توفير من أجل  عديدة توقيع اتفاقيات استراتيجيةُيذكر أن مباشر عملت في الفترة األخيرة على 
 . في األسواق العالمية إبتكاراً  أكثرباستثمارات فريدة و

 

 

 نبذة عن مباشر للخدمات المالية

تقف مباشر للخدمات المالية اليوم كأحد أهم مزودي خدمات الوساطة المالية إقليمياً وعالمياً للمؤسسات واألفراد في منطقة الشرق 
الية والتكنولوجيا المتقدمة. ُيشار إلى أن مباشر ُصنفت من قبل األوسط. وتجمع الشركة الخبرة الواسعة في مجال األسواق والمنتجات الم

من البنك المركزي البحريني كشركة استثمارية من الفئة األولى. وتتخذ مباشر من العاصمة البحرينية مقراً لها مع عدة فروع لها تقدم باقة 
ت ومصر، إلى جانب عدد من الشركات التابعة لها وشركات الخدمات المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا موزعة في اإلمارا

 شقيقة في كٍل من السعودية، األردن وليبيا. 


