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 وسط بدبيألإكسنس توزع جوائز الشركاء في مؤتمرها السنوي للشرق ا :بيان صحفي

 

الرائدة في مجال التداول، تطلق مؤتمرها السنوي للشركاء والمتداولين في الشرق  إكسنسمجموعة  :2016يوليو،  22دبي،  

 يوليو.  25إلى  22أيام في الفترة من  3ي يقام في دبي سيستمر لمدة ذوسط وأفريقيا. الحدث الألا

 

لإلجتماع بالمدير  وسط وأفريقيا "المؤتمر سيكون فرصة جيدة لعمالئناألوقد صرح إسالم السويدي، مدير التسويق بالشرق ا

ي بيتر فالوف وتقديم إقتراحتهم والتباحث حول سبل تطوير الشراكة. كما سيقدم فريق التسويق ودعم الشركاء في ذالتنفي

 المنطقة العربية، التعريف ببرامج شراكة متميزة ".

 

جي دبليو ماريوت مركيز دبي وسط، سيشهد العديد من االجتماعات التي ستقام في فندق ألمؤتمر إكسنس السنوي في الشرق ا

 ثم سيختتم فاعلياته بحفل توزيع الجوائز في باتو دبي سيقدمه فريق الشركة.

 

، بمعدل 2016مليار دوالر أمريكي في الربع األول من عام  587,8جمالي حجم تداول بقيمة مجموعة إكسنس قد سجلت إ

ركة لتوطيد الثقة التي حظيت عليها ومواصلة النجاح عبر % مقارنة بالربع السابق وتتطلع الش5نمو في األداء يصل إلى 

  وسط.ألتفعيل عالقات شركة مثمرة مع المستثمرين والوكالء في الشرق ا

 

 

 عن إكسنس

على أيدي مجموعة  2008متخصصة في تقديم خدمات التداول في األسواق المالية. تأسست الشركة في عام  إكسنسمجموعة شركات 

ستثمارات. خالل األعوام الماضية، قطعت إكسنس شوًطا كبيًرا لتصبح أحد أهم الشركات الرائدة في إلال وامن المتخصصين في مجال الم

أداة مالية مع تنفيذ أوامر التداول بإحترافية وفعالية، كما حظيت الشركة على  120مجال التداول حيث توفر الشركة فرص إستثمار في 

ف والصحف المالية. هذا وقد تجاوزت عدد حسابات التداول التي يتم فتحها شهريًا بواسطة أفضل التصنيفات من الخبراء ووكاالت التصني

وسط حيث تقدم ألمثل في الشرق األخيار المتداولين ا Exnessحساب. اليوم تعد شركة  15000المتداولين في جميع أنحاء العالم عن 

 خدمات عالية الجودة وخدمة عمالء باللغة العربية.
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