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 بيان صحفي

 

 2019مارس  24الدوحة في 

 

 داللة للوساطة تطلق منصة التداول االليكتروني الجديدة

 خالد آل ثاني: المنصة الجديدة تمثل نقلة نوعية في عمليات التداولسحيم بن 

 الخاصة بالتداول دعم عمالئها بأفضل األنظمة وااللياتداللة تعمل على : سعود االنصاري 

 

أعلنت شركة داللة للوساطة االستثمار القابضة عن اطالق منصة التداول االليكتروني الجديدة 
التابعة لها وهي الشركة الرائدة في مجال التداول في بورصة قطر  الخاصة بشركة داللة للوساطة

وذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة بهذا الشأن ظهر يوم االحد الموافق 
24/03/2019. 

رئيس مجلس إدارة شركة داللة للوساطة واالستثمار  –وأوضح سعادة الشيخ/ سحيم بن خالد آل ثاني 
المنصة ستمثل نقلة نوعية في عملية التداول لدى الشركة نظرا للخصائص والمميزات  هالقابضة أن هذ

 التي تتمتع بها والسهولة في التعامل التي سيشهدها المستثمرون اثناء استخدام هذه المنصة.

د كبير لتوفير أفضل الخدمات لعمالئها وتواكب التطورات السريعة التي هوأضاف أن داللة تعمل بج
المجال التقني حول العالم وخاصة فيما يتعلق بالتداول في األوراق المالية حيث كانت داللة يشهدها 

أول شركة وساطة مالية في بورصة قطر تقدم خدمة التداول االليكتروني لعمالئها وذلك بعد اطالق 
 .2006الشركة مطلع عام 
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داللة للوساطة على أن  المدير العام لشركة –ومن ناحية أخرى أوضح السيد/ سعود االنصاري 
داللة تعمل على زيادة عدد عمليات التداول عبر نظام التداول االليكتروني وتقليل التداول التقليدي 
وذلك تسهيال على المستخدمين وتوفير أكبر قدر من األمان لهم واضافة العديد من الخصائص التي 

 تساعدهم على ادخال األوامر على مدار الساعة.

 على توعية عمالئها عن كيفية العمل علىالمقبلة اري أن داللة ستعمل خالل الفترة وأوضح االنص
هذه المنصة وتدريبهم وذلك للتسهيل على العمالء كما ستوفر قاعة تدريب خاصة في مقر الشركة 
يمكن لمن يرغب من العمالء التدرب على هذا النظام الحضور لمقر الشركة لتلقي التدريب الالزم 

 لدعم الفني للمتعاملين على النظام سيكون متوفر على مدار الساعة.كما أن ا

في الفترة القادمة هي دعم عمالئها بأفضل للوساطة داللة شركة إلى أن ما يهم  االنصاري وأشار 
بهم ياألنظمة واالليات لمساعدتهم على انجاز عمليات التداول في بورصة قطر بشكل آمن وسهل وتجن

 من خالل نظام يتمتع بكافة المميزات التي قد يحتاجها المستثمر في البورصة. أكبر قدر من المخاطر

وعلى الجانب التقني أوضح السيد/ محمد نور مدير تقنية المعلومات في شركة داللة القابضة أن 
منصة التداول الجديدة هي منصة متعددة األسواق ومتعددة العمالت حيث يمكن عن طريقها التداول 

سوق وبأكثر من عملة وذلك وفقا لما ستحصل عليه الشركة من تراخيص بالنسبة لهذه في اكثر من 
 األسواق.

أن الخصائص التي تتمتع بها منصة التداول الجديدة ستمكن العمالء من ادخال أوامر وأشار إلى 
 معقدة الى نظام التداول مثل مراقبة سهم معين وشرائه عند سعر معين وا عادة بيعه عند سعر محدد
باإلضافة إلى تطبيق نظام وقف الخسائر بشكل آلي وهو ما سيسهل على المستثمرين عمليات 

 التداول وتقليل المخاطر.

وبكفاءة على كافة أنظمة التشغيل المختلفة سواء  ةكما أضاف أن هذه المنصة هي تعمل بسهول
كما انها تعمل بكفاءة  IOSأجهزة الويندوز او الماك وبالنسبة للهواتف المحمولة على االندرويد و 
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أيضا على كافة متصفحات االنترنت مضيفا أن الشركة تعتمد أعلى معايير األمان التقني في منصة 
 التشغيل.

 2006تجدر اإلشارة إلى أن شركة داللة للوساطة بدأت عملها في بورصة قطر في مطلع عام 
داللة  الوقت مع الشركة الشقيقة وكانت أول شركة تطبق أنظمة التداول االليكتروني وذلك في نفس

 .2018اإلسالمية حيث تم دمج الشركتين معا في نهاية عام 

 

 *** انتهى ***

 معلومات للمحرر:

شركة مالية  ل، وفي سبتمبر من نفس العام أصبحت أو 2005مايو أنشئت شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة )ش.م.ق( في 
اللة شركة داللة القابضة شركتي د أنشأت، بعد ذلك "بورصة قطر" واستثمارية غير مصرفية تدرج في سوق الدوحة لألوراق المالية

واستطاعت داللة في وقت قياسي الفوز بثقة المستثمرين المحلين واألجانب على السواء بفضل خبرة  اإلسالميةللوساطة وداللة للوساطة 
أطلقت شركة داللة العقارية التي تعمل في مجال  2010، وفي عام لمتفوقة في السوق وفي مجال الوساطة المالية واالستثمارالشركة ا

دارة األمالك واالستثمار العقاري والتثمين العقاري  قامت الشركة بدمج شركتي الوساطة التابعتين  2018، وفي عام الوساطة العقارية وا 
 .لها

 

 للتواصل:

 االتصالمدير التسويق و  –صادي محمد ال

 66688646جوال: 

 44284443هاتف: 

 


