
   

 
 
 

Dear Client  
 It gives us great pleasure to advise you that Ahli 
Brokerage Company has launched its first Global 
Trading Platform in collaboration with one of the 
leading financial institutions in the region.   Through 
our partner’s network, you will be able to access 35 
markets around the world while investing in more than 
2 million products from a single account!   
 
 In addition to equities, you will have the opportunity to 
invest in exchange traded funds, bonds, options, CFD’s 
and spot forex.  Below is a list of new markets we 
cover: 
  
MENA: UAE , Bahrain , Saudi Arabia, Kuwait, Oman, 
Egypt, Morocco, Tunis, Libya, Palestine, Lebanon & 
Jordan  
Europe: UK(LSE) , Paris, Frankfurt, Milan, Zurich 
,Stockholm, Amsterdam, Madrid, Oslo, Brussels, 
Copenhagen, Lisbon &Vienna (CHI-X Europe) 
America: USA (NYSE, AMEX, NSDQ,OPRA) 
Asia: India (BSE/NSE) , Sri lanka & Turkey  
  
For further inquiries  please do not hesitate to contact 
us on  email : brokerage@ahlibrokerage.com.qa 
   
or visit us at  
  
Ahli Brokerage Company 
1st Floor, Ahli Bank Building, 
Salwa Road, 
Doha, Qatar. 
 
We appreciate your business 
 
Ahli Brokerage Company  

  العزیزعمیلنا 
 منصة تداول عالمیةتدشین أول ب بإبالغكمشركة األهلي للوساطة شرف تت

بالتعاون مع  إحدى أكبر المؤسسات المالیة الرائدة في المنطقة. فمن خالل 
سوقًا حول العالم و اإلستثمار في أكثر  35شبكة شریكنا تستطیع الوصول لـ 

  ملیون منتج من حساب واحد. 2من 
باإلضافة لألسهم ، تتاح لك الفرصة لإلستثمار في أموال وسندات وخیارات 

سبوت فوریكس. فیما یلي قائمة باألسواق الجدیدة  البورصة ، سي اف دي و
  التي نقوم بتغطیتها:

اإلمارات العربیة المتحدة ، المملكة العربیة الشرق األوسط وشمال إفریقیا :   
صر ، المغرب ، تونس ، لیبیا ، فلسطین ، مالسعودیة ، الكویت ، عمان ، 

  لبنان واألردن.
باریس ، فرانكفورت ، میالنو ، زیوریخ ،  بریطانیا (بورصة لندن) ، أوروبا :   

ستوكهولم ، أمستردام ، مدرید ، أوسلو ، بروكسل ، كوبنهاجن ، لشبونة وفینا 
  ) CHI-X(بورصة 

لوالیات المتحدة األمریكیة (بورصة نیویورك ، أمكس ، نازداك ، أمریكا :   ا
  اوبرا)

  ) ، سریالنكا وتركیاBSE/NSEلهند (بورصة آسیا :   ا
  معنا عبر صلواد من اإلستفسارات یرجى التلمزی

  brokerage@ahlibrokerage.com.qaبرید إلیكتروني : 
 

  أو زیارتنا على العنوان التالي:
  

  شركة األهلي للوساطة
  الطابق األول ، مبنى البنك األهلي

  طریق سلوى
 الدوحة، قطر

  
  تحیاتمع 

  للوساطة األهلي شركة
  

   


