تقاعد ومباشر تبرمان شراكة إلتاحة إستراتيجيات
تقاعد االستثمارية عبر االنترنت
المنامة 2 ،مايو  - 2017يسر شركة تقاعد ،المزود المتخصص لحلول االدخار واالستثمار والمعاشات
التقاعدية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،أن تعلن عن إبرام شراكة وتعاون مع شركة مباشر
للخدمات المالية ش.م.ب( .مقفلة) ،وذلك بموجب اتفاقية خاصة وقعت مؤخرا ً في مكاتب تقاعد بالمنامة.
وستمكن االتفاقية شركة مباشر من جعل إستراتيجيات واستثمارات تقاعد اإلعتيادية وتلك المطابقة للشريعة
اإلسالمية ،الحذرة ( )conservativeوغيرها من استراتيجيات تقاعد متاحة لعمالء مباشر عبر االنترنت
من خالل منصة تداولها الحائزة على العديد من الجوائز .وستكون هذه هي المرة األولى التي تتيح فيها
مباشر الصناديق االستثمارية عبر اإلنترنت ،األمر الذي يعد توسعا ً بالنسبة لها في تقديم العروض
االستثمارية.
وستتيح تقنيات مباشر اآلن إمكانية وصول قطاع عريض من الجمهور إلى إستراتيجيات تقاعد اإلستثمارية
والمصممة بعناية فائقة ،وذلك تحت إسم شركة مباشر .الجدير بالذكر أن جميع إستراتيجيات تقاعد
الماضي ،حيث حققت إستراتيجية االستثمار العالمي للنمو مكاسبا ً رائدة
االستثمارية قد حققت نموا العام
ً
بلغت  .٪11.58وتستند إستراتيجيات مباشر االستثمارية على نفس األسس االستثمارية السليمة.
باإلضافة الى ذلك ،تعتزم شركة مباشر توفير صناديق إستثمارية لعمالئها وذلك بعد الحصول على موافقة
الجهات التنظيمية المختصة ،حيث ستعمل بالتعاون مع شركة تقاعد لتحديد وإختيار مجموعة من صناديق
اإلستثمار ذات الجودة العالية ليتم طرحها للعمالء.

وبهذه المناسبة  ،صرح السيد سامر خانشيت ،رئيس مجلس إدارة تقاعد ،قائالً" :يسر شركة تقاعد
العمل مع شركة مباشر إلتاحة حلولنا االستثمارية بشكل أكبر ،السيما وأننا طورنا من مجموعة حلولنا
االستثمارية لتتناسب مع المتطلبات المتنوعة لعمالء مباشر ،وإنني على ثقة كبيرة بأنها ستمثل إضافة
متميزة تعزز من تشكيلة عروض وخدمات مباشر الواسعة".
من جانبه ،صرح السيد محمد البالع رئيس مجلس إدارة شركة مباشر ،قائالً" :تلبي هذه الشراكة هدفنا
المتمثل في توفير مجموعة شاملة من الخيارات االستثمارية لعمالء مباشر ،ونحن ال نزال ملتزمين
بمواصلة تعزيز منصاتنا االستثمارية؛ فيما ستمكننا الشراكة مع تقاعد من تحقيق ذلك بشكل أفضل".
تعتزم مباشر طرح الحلول اإلستثمارية التالية وذلك بعد الحصول على الموفقات الالزمة من الجهات
التنظيمية:
إستراتيجيات االستثمار الحذر:

• استثمارات قصيرة األجل ذات معدالت عائد مرتفع مع امكانية الوصول إليها أو سحبها خالل
فترة وجيزة.
• إستراتيجيات مصممة للعمالء الذين يبحثون عن تحقيق عائدات تنافسية على أموالهم عبر فرص
اإلستثمار والتخارج بين الصناديق.
إستراتيجيات االستثمار العالمية واإلقليمية والمتوافقة مع مبادىء الشريعة اإلسالمية:
• استحداث  9إستراتيجيات لتلبية احتياجات المستثمرين من كل الفئات :الذين يبحثون عن النمو،
وأصحاب اإلسلوب المتوازن في اإلستثمار ،وأيضا ذوي اإلسلوب المحافظ والحذر.
• بالنسبة للمتداولين غير النشطين ،توفر إستراتيجيات االستثمار حالً استثماريا ً مدارا ً بشكل جيد يشتمل
على مجموعة متنوعة من الصناديق االستثمارية التي يتم مراقبة ومراجعة أدائها باستمرار.
• عروض مصممة إلقبال المستثمرين الذين ال وقت لديهم لمراقبة استثماراتهم بانتظام.
الصناديق الرئيسية:
• مجموعة من الصناديق االستثمارية التي يتم إختيارها بعناية والتي تغطي مختلف فئات األصول
والقطاعات.
• تحظى بقبول المستثمرين الذين يتطلعون الى الدخول في أسواق معينة أو الذين يرغبون في االستفادة
من اتجاهات النمو في السوق.
وسيتم طرح تلك العروض خالل األشهر القادمة.

-انتهى -

معلومات حول شركة تقاعد لالدخار والتقاعد ش.م.ب (مقفلة).
تقاعد لالدخار والتقاعد ش.م.ب( .مقفلة) هي شركة مساهمة مقفلة تأسست في مملكة البحرين ،ومرخصة من قبل مصرف
البحرين المركزي كشركة استثمارية (الفئة .)1
توفر "تقاعد" حلول االدخار واإلستثمار والتقاعد طويلة األجل لألفراد والشركات ،سوا ًء للمواطنين أو الوافدين في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وتعود ملكية "تقاعد" لكل من شركة مشاريع الكويت (القابضة) (كيبكو) بنسبة ( )50%وبنك الخليج المتحد ،وهي إحدى
شركات مجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة) بنسبة ( .)50%مجموعة شركة مشاريع الكويت ،بما لديها من أصول
موحدة تحت إدارتها أو سيطرتها تزيد في مجموعها عن  32.7مليار دوالر أمريكي كما في  31ديسمبر  ،2016هي إحدى
أكبر الشركات القابضة الرائدة وأكثرها تنوعـا ً في األنشطة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،حيث تمتلك
المجموعة حصص ملكية رئيسية في محفظة تضم حوالي  60شركة عاملة في  24دولة ،وتتركز أنشطتها الرئيسية في

قطاعات الخدمات المالية ،اإلعالم ،العقار والصناعة .كما تمتلك من خالل الشركات التابعة والزميلة لشركاتها الرئيسية
حصص ملكية في قطاعي التعليم والصحة.
تقاعد لالدخار والتقاعد ش.م.ب (مقفلة)،
برج بنك الخليج المتحد ،الطابق السابع | المنطقة الدبلوماسية | ص.ب  | 65167المنامة | مملكة البحرين
رقم هاتف المكتب)+973( 17511611 :
البريد اإللكترونيEmail: info@takaud.com :
www.takaud.com

معلومات عن شركة مباشر المالية
مباشر للخدمات المالية هي إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات التداول في الشرق األوسط ،وتتيح لعمالئها
الوصول ألسواق متعددة وفئات أصول متنوعة من خالل منصات تداول متقدمة تيكنولوجيا ً حازت على العديد من
الجوائز باإلضافة إلى افضل خدمة عمالء .منذ بدايتها في عام  ،2006كانت مباشر ومازالت في طليعة االبتكار
.التكنولوجي في مجال التداول مع العديد من المبادرات الرائدة
تأسست مباشر للخدمات المالية فى عام  2006تحت مظلة قواعد البنك المركزى البحريني و صنفت كشركة إستثمار فئة
أولى ،وتفتخر مباشر بريادتها في مجال تداول األفراد و المؤسسات حيث تعمل على توفير الخدمة ألكبر قدر متنوع من
العمالء .وأصبحت شركة مباشر من أكثر الجهات المنشودة من المؤسسات اإلقليمية التي تتداول في المنطقة واألسواق
العالمية إلى جانب المؤسسات العالمية التي تتداول في المنطقة.
الموقعwww.global.mubashertrade.com :
الهاتف 0097317556139 - 0097317300849 :
الفاكس0097317556124 :
البريد االلكترونيglobal@mubashertrade.com :

