
 
 

 خبر صحفي
 

 في الشرق األوسط اإللكتروني تداولللتدشن أحدث منصة الصفوة مباشر 

الفعّال مع الحرص على تلبية اإللكتروني  المنصة الجديدة تقدم تجربة جديدة وشاملة للتداول •

 .تداولأدوات احتياجات المستثمر من معلومات وتحليالت و

 ."بالشرق األوسط قفزة تقنية في عالم التداولبـ" تصفها الشركة •

 

تدشين أحدث منصة  : أعلنت شركة الصفوة مباشر2019 مايو 16دبي ، اإلمارات العربية المتحدة ، 

األشمل واألكثر  هو "تريد بلسمن "مباشر  ذلك اإلصدار ليكون ،للتداول اإللكتروني في الشرق األوسط

 مواكبة لكل متطلبات المستثمرين في األسواق المختلفة.

ويأتي ذلك اإلعالن في إطار سعي الشركة للحفاظ  على استراتيجية التطوير المستدام لخدماتها ومنتجاتها 

بفعالية متصاعدة تعكس  المحلية والعالمية من التقييم والتحليل والتنفيذ باألسواقفي سبيل تمكين عمالئها 

 اإلمكانات المتميزة لعمالء الصفوة مباشر.

الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة مباشر: "نسعى دائًما الستثمار أوقات هدوء وقد صّرح إيهاب رشاد، 

لعمالء لتعظيم ا ركيزة أن تكون أساسياألسواق في تطوير برامجنا وخدماتنا التي تهدف بشكل 

 ربحيتهم."

بفوارق جوهرية في تجربة التداول وأضاف رشاد: "كما نسعى أن يحوز عمالئنا على أفضل تكنولوجيا 

ز عن منافسينا في مختلف األسواق في كل تفاصيل التداول، بداية من وضع أوامر التداول، مروًرا لنتمي

 تفاصيل الحساب.ب نهايةو ،بقوائم المتابعة

 

ولنؤكد على أن المنصة الجديدة هي األفضل فقد أصدرنا نسخة تجريبية مجانية للمستثمرين من خارج 

على األسواق بشكل عام، كما أن التطبيق مجاني تماًما لكافة الشركة ليختبروا تجربة التداول الجديدة 

توفير كافة الخدمات والمنتجات لكل  على عمالء الصفوة مباشر الحاليين والمستقبليين، حيث نحرص

 عمالء الصفوة مباشر."

 

 –انتهي  –

 



 نبذة عن الشركة:

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

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

 شهدته األسواق من ما هو إاّل بدايات لطموحاتنا اإلبداعية.

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

عمالؤنا بكل األدوات التي  الرئيسي لألسواق المالية، لذا فنحن حريصون على توجيه مجهوداتنا لتوفير

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

ة إلرضاء طموحات عمالؤنا، وألننا نؤمن بأن سوق واحد أو اثنين أو حتى عشرة أسواق ليست كافي

عمالؤنا لسوق مالي للتداول عن طريق منصات الصفوة مباشر، كما نوفر  60 نسعي للوصول إليفنحن 

 على كفاءة ممكنة.أاألدوات التي تساعدهم على االستثمار ب كل

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

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

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

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

 مسيرتها 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  %23للخدمات المالية و لمجموعة مباشر

 شريك استراتيجي لها...عمالؤها.

 www.alsafwamubasher.ae :من المعلوات يمكنكم زيارة موقعنا اإللكتروني لمزيد

 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/  

: LQQA1T2TlXUDaZ43kQHgZ5https://www.youtube.com/channel/UC 
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