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 تتيح تداول العقود المستقبلية لألسهم المفردة بناسداك دبي الصفوة مباشر

  لى عتداول العقود المستقبلية لألسهم المفردة تقدم الشركة فرصة فريدة للعمالء في مطلع العام لريادة

 .السعوديالشركات المدرجة بالسوق 

  الشركات التي تم اختيارها للتداول على أسهمها هي كبرى الشركات المشاركة في أسواق رأس المال

 السعودية.

 

إتاحتها للتداول على العقود  نأعلنت شركة الصفوة مباشر ع :2019يناير  9المتحدة، دبي، اإلمارات العربية 

السعودية المختارة بسوق ناسداك دبي والتي تتمتع  المستقبلية لألسهم المفردة لمجموعة من كبرى الشركات

 .باهتمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء

 

ليكون  –العقود المستقبلية المفردة  -ليتيح العديد من المزايا المصاحبة للمنتج الجديد يأتي ذلك اإلعالن و

 استثمارية أعلى من نظيرتها التقليدية، كما يتيح المنتجالتداول بمثابة رافعة مالية مما يمنح المستثمر فاعية 

إمكانية البيع مقدًما لتحقيق أرباح حال انخفض السوق، وال سيما فاعلية المنتج للتحوط ضد مخاطر تقلبات 

 شكل استفادة مباشرة لمديري محافظ األوراق المالية والمستثمرين.السوق، األمر الذي ي

 

منتج جديد وواعد في مطلع العام طرح " :التنفيذي لشركة الصفوة مباشر الرئيسإيهاب رشاد،  صّرحقد و

يبلور مجهودات الشركة وحرصها على االنطالق منذ اليوم األول بوتيرة متسارعة للحفاظ على مكانتها لدى 

ي ف عمالئها وجذب المزيد من المستثمرين الباحثين عن خدمات ومنتجات استثمارية تالئم رؤيتهم الطامحة

 ".االستفادة القصوى من حالة األسواق أيًا كانت

 

ا مما يمنح المستثمرين حافزً  تُعد رسوم التداول على العقود المستقبلية أقل كلفة من األسهم" وأضاف رشاد:

ولكن بنفس الوقت فالتداول على األسهم يظل هو جوهر السوق، لذا فنحن في الصفوة مباشر  للتداول عليها،

متفائلون بذلك المنتج الجديد الذي يُعد باكورة منتجات وخدمات مختلفة نعمل على طرحها تباًعا لعمالئنا حتى 

حقق ا في تحقيق رؤية تيتسنى لهم التداول بفاعلية غير مسبوقة وسط جميع األسواق اإلقليمية لنستمر معً 

 ".االستمرارية الريادة التي طالما حرصنا عليها

 –انتهي  –

 نبذة عن الشركة:



مباشر للخدمات المالية على وتيرة ريادة اإلبداع في األسواق المالية الصفوة بإرث من الثقة تحافظ شركة 

لحدود إبداعاتنا نثبت بأن ما شهدته لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وفقط عندما تظن األسواق بأننا وصلنا 

 األسواق من ما هو إّلا بدايات لطموحاتنا اإلبداعية.

المعلومة هم الجوهر والمحرك وبإصرار على الهدف ومرونة في نهج الوصول إليه نؤمن بأن الوقت 

لتي ت اعمالؤنا بكل األدوا الرئيسي لألسواق المالية، لذا فنحن حريصون على توجيه مجهوداتنا لتوفير

 األسواق المالية لدولة اإلمارات العربية المتحدة.بتجعل منهم األسرع واألكثر معرفة ودراية 

وألننا نؤمن بأن سوق واحد أو اثنين أو حتى عشرة أسواق ليست كافية إلرضاء طموحات عمالؤنا، فنحن 

 كلعمالؤنا لر سوق مالي للتداول عن طريق منصات الصفوة مباشر، كما نوف 60 نسعي للوصول إلي

 على كفاءة ممكنة.أاألدوات التي تساعدهم على اّلستثمار ب

في دولة اإلمارات المتحدة العربية، كما كانت  امباشر هي أول شركة لتداول االوراق المالية إلكترونيً الصفوة 

أول شركة تجمع بين سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي لألوراق المالية علي شاشة واحدة بحساب واحد 

 هية التداول في كال السوقين في نفس اللحظة عن طريق منصة مباشر فقط.اإلعطاء العميل رف

المالية صدارة أسواق اإلمارات واستمرت في مسيرتها  وفقط في خالل بضعة أشهر احتلت مباشر للخدمات

 حتى وقتنا الحالي لتكون بين أفضل خمس شركات لما يزيد عن عشر سنوات.

واستمرت نجاحات مباشر للخدمات المالية حتى قابلت نقطة بارزة في تاريخها، فقد تم الدمج بين مباشر 

، لتصبح الصفوة مباشر أحد أقوى شركات 2016عام  للخدمات المالية األسالميةلألوراق المالية والصفوة 

 %77مليون درهم إماراتي بحصة قيمتها  564الوساطة في الشرق األوسط برأس مال اسمي يقدر بقيمة 

لمساهمين آخرين، لتستكمل الحكاية بإمكانات أكبر مع أهم شريك استراتيجي  %23لمباشر للخدمات المالية و

 لها...عمالؤها.

 www.alsafwamubasher.ae :علوات يمكنكم زيارة موقعنا اإللكترونيلمزيد من الم

 أو االتصال على: 

 تابعونا على منصات التواصل اإلجتماعي:

: https://www.facebook.com/AlsafwaMubasher/ 

: http://twitter.com/alsafwaMubasher 

: https://www.linkedin.com/company/alsafwamubasher.ae/ 

:https://www.instagram.com/alsafwamubasher/  

: https://www.youtube.com/channel/UC5kQHgZ43TlXUDaZ2T1LQQA 
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