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2012اكتوبر  نشر فى بيان صحفى البلد االمارات العربية  التاريخ 
 

 
 :تؤكد ريادة الشركة في مجال توظيف التكنولوجيا وجودة المنتجات

 أفضل وسيط مالي في اإلمارات للعام الثالث على التوالي جائزة"مباشر" تحصد 
 

شركة مباشر للخدمات المالية، إحدى شركات الخدمات المالية الرائدة  "جلوبل إنفيستر": منحت 2012أكتوبر  ،اإلمارات، دبي
ويعتبر توظيف التكنولوجيا أفضل وسيط مالي في دولة اإلمارات العربية للعام الثالث على التوالي.  جائزةفي المنطقة، 

ى هذا التصنيف المتقدم المتطورة وجودة المنتجات المقدمة للعمالء أحد أهم العوامل التي أسهمت في حصول مباشر عل
  وأعطت زخماً لسجلها كأحد أبرز الوسطاء الماليين في المنطقة. 

 
جلوبل  قمةخالل تسلمه الجائزة في من جانبه علّق مالك قنواتي، المدير التنفيذي لمباشر، 
: "لقد جهدنا منذ بداية إطالق خدماتنا إنفيستر الشرق األوسط في العاصمة القطرية الدوحة

مبتكرة لقاعدة عمالئنا في المنطقة واإلمارات، فقد كنا أول الحلول باقة من القدم نعلى أن 
اإلنترنت في األسواق اإلماراتية. وفي أوساٍط وسيط يوفر خدمات التعامالت المالية عبر 

حلول   كمنصة مثالية لعمالئنا في توفيرتحكمها التقلبات كأسواق المال، برزت تلك الخدمات 
أعلى درجات المرونة المطلوبة في هذا النوع من االستثمارات بعيداً عن أي جمود قد  تواكب

مستوى الخدمة التي نقدمها وال أجد أدل على ذلك من التزامنا بتفرضه القيود الصارمة تجاه 
 متطلبات تحاكي متطورة تكنولوجية حلوالً  2010 امالع منذ قدمنا حيث ،استحقاقنا لنيل هذه الجائزة للعام الثالث على التوالي

  المالية". والخدمات الحلول توفير مجال في حد لها ليس فطموحاتنا األحيان بعض في تفوقها وربما السوق
 

وتميزت القمة بأجواء تفاعلية تشاطرت خاللها مباشر نتاج خبرتها في مجال البحث والتعامالت المالية مع العديد من 
لقمة، حيث قدم رئيس قسم األبحاث والتحليل في الشركة بعض النصائح واإلرشادات المؤسسات والشركات المشاركة في ا

االستشارية حول أفضل السبل الكفيلة بخوض غمار البحث المالي وذكاء السوق وذلك في مسعًى منه إلى توفير طيف أوسع 
 المخاطر المحسوبة.  ومن الخيارات االستثمارية المدروسة 

 
المجتمعات المالية الهامة في المنطقة والعالم والتي رات بأنها أحد الجائزة قال قنواتي: "تتميز اإلما عن حديثهوفي سياق 

تتصف بديناميكية عالية، ونحن في مباشر سعداء أن نكون مركز ثقل في هذه الصناعة. وسعياً منا لضمان حصول عمالئنا 
م الناشئة والمخضرمة منها. فوجودنا في أسواق رائدة كبريطانيا على أعلى العوائد، فقد جهدنا على دخول كافة أسواق األسه

والواليات المتحدة وأوروبا إضافة إلى األسواق الواعدة حول العالم يعطي العمالء أفضلية إلثراء استثماراتهم ودعم محافظهم 
 ية". ق عبر توفير منصة مثالية تقدم باقة متكاملة من المنتجات المالاالستثمارية في عدة أسوا

 

 

 


