
 
 

شركة مباشر للخدمات المالية تفوز بجائزة  

 "التميز االستثنائي في أسواق الخدمات المالية"

 

، إحدى الشركات المالٌة الرائدة ٌسر شركة مباشر للخدمات المالٌة: 2013 نوفمبر 7الشرق األوسط، 

، التً "ي فً أسواق الخدمات المالٌةئالتمٌز االستثنا"، أن تعلن عن فوزها بجائزة فً الشرق األوسط

. ٌنظمها معهد الشرق األوسط لجوائز التمٌز

م الجائزة التً تم تقدٌمها فً حفل رسمً أقٌم فً فندق برج العرب بدبً فً السابع من نوفمبر  وتكر ِّ

الجاري، الشركات التً لعبت دوراً رئٌسٌاً فً تطوٌر األسواق المالٌة لدول مجلس التعاون الخلٌجً 

. وسلَّطت األضواء على نجاحات اقتصاد المنطقة على الساحة العالمٌة

ودأب معهد الشرق األوسط لجوائز التمٌز على مدى األعوام العشرٌن الماضٌة، على اختٌار قادة 

األعمال ورؤساء الشركات العامة والخاصة الذٌن تمٌزوا فً التروٌج ألفضل الممارسات واالبتكار 

. وحققوا النمو لمؤسساتهم كل فً مجال اختصاصه وخبرته

مهم المعهد على : واشتمل القادة السابقون الذٌن كرَّ

 معالً الشٌخة لبنى القاسمً وزٌرة التجارة الخارجٌة فً االمارات العربٌة المتحدة 

 سعادة الشٌحة حصَّة بنت خلٌفة آل خلٌفة، ممثلة برنامج األمم المتحدة لإلنماء فً البحرٌن 

 أَمة العالِّم السوسَوة، األمٌن العام المساعد ومدٌر مكتب الدول العربٌة فً برنامج األمم سٌدةال 

 المتحدة لإلنماء

 الدكتورة ماسوما المبارك وزٌرة الصحة سابقاً، الطوٌت 

 البروفٌسورة شٌخة بنت المسند، رئٌسة جامعة قطر 

 

 بقدرتها على تزوٌد المستثمرٌن من أفراد مباشر للخدمات المالٌةوتعترف أحدث الجوائز التً فازت بها 

ومؤسسات بقدرات تداول إلكترونٌة سلسة عبر العدٌد من المنصات ستة أٌام فً األسبوع، وعلى التداول 

وتدعم الشركة هذه القدرات بأبحاث وتحلٌالت عالمٌة . الفوري فً شتَّى األسواق االقلٌمٌة والدولٌة

قَة التً ٌحتاجون إلٌها للتداول بشكل  المستوى تضمن حصول المستثمرٌن على المعلومات المالٌة المتعم ِّ

 .فعال ومربح

 



 
أنا فخور جداً باستالم : "وفً سٌاق تعلٌقه على النبأ، قال مالك قنواتً، الرئٌس التنفٌذي لشركة مباشر

 األفراد  مند المستثمرٌنيتزوبالجائزة التً تعٌد مجدداً تأكٌد مكانة مباشر بصفتها شركة رائدة 

أنتهز هذه الفرصة ألشكر المعهد على تكرٌم شركتنا بهذه و.  فً المنطقة بالخدمات المالٌةاتوالمؤسس

الجائزة التً كانت موضع تقدٌر كبٌر من قِّبَل الشركة وفرٌق العاملٌن وعمالئنا والبورصات االقلٌمٌة 

 ".وسلطاتها التنظٌمٌة، الذٌن أسهموا جمٌعا فً صنع النجاح الذي حققته الشركة

 

 –انتهى  -

 


