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الشرق  منطقة  في  الرائد  الوسيط 
األوسط وشمال إفريقيا



األصول من خالل  متعددة  المشتقات  تداول  إي دي إس إس خدمات  تقدم شركة 

لتلبية  رائدة مصممة  نوفر حلوالً  )CFDS(. كما  الفروقات  مجموعة واسعة من عقود 

ذلك  يأتي  األفراد،  والعمالء  والشركات  المالية  المؤسسات  من  عمالئنا  احتياجات 

جنباً إىل جنب مع الوصول إىل مزودي سيولة لمنتجات الفوركس والمعادن والسلع 

األسهم والمؤشرات.

لتحليل  األدوات  وتوفير  اإلنترنت  عبر  التداول  خدمات  تقديم  عىل  تركيزنا  ينصب 

األسواق التي تالئم المتداولين المتمرسين والعمالء الجدد الذين يدخلون السوق ألول 

مرة.

العديد من  الحائزة عىل  والمنصات  التداول  تكنولوجيا  لمزيٍج متفرد من  تقديمنا  إن 

توفير  مع  جنب  إىل  جنباً  بالوساطة  المختصين  العالميين  الخبراء  ومشورة  الجوائز 

خدمات الدعم رفيعة المستوى يعني شيئاً واحداً فقط هو أنك ستحصل دائماً عىل 

أرقى مستويات الخدمة من شركة إي دي إس إس. يدرك خبراؤنا األجواء التنافسية 

وصوالً  توفر  ُمبّسطة  مستخدم  تجربة  بتقديم  ويؤمنون  الصناعة  هذه  في  المحتدمة 

سهالً إىل األسواق المالية العالمية.

الذكية  والهواتف  المكتبية  الكمبيوتر  أجهزة  عىل  التداول  تطبيقات  توافر  بفضل 

والمواقع االلكترونية، بات بإمكانك التداول معنا في أي وقت وأي مكان عىل مدار 24 

ساعة ولمدة خمسة أيام باألسبوع.



سيولة وفيرة

تشتمل خدماتنا عىل:  	

أزواج العمالت المتعددة بما في ذلك العمالت  	

الرئيسية والعمالت الثانوية وغير التقليدية.

عقود الفروقات عىل المؤشرات واألسهم  	

والعمالت الرقمية والسلع.

رافعة مالية تبدأ من 1:500 عىل  	

أزواج العمالت الرئيسية.

مستويات رفيعة لخدمة ورعاية العمالء. 	

حسابات تجريبية لممارسة  	

استراتيجيات التداول الخاصة بك.

برامج تعريف العمالء الجدد. 	

الوصول إىل أدوات التداول والتحليل والمفكرة  	

اإلقتصادية من خالل منصات التداول.

تُعتبر ADSS من مزودي السيولة ومصدر 

لتجميع السيولة في آٍن واحد، وتُعّد فروقات 

أسعارنا وعروض التسعير الخاصة بنا من بين 

األكثر تنافسية في هذا المجال من األعمال.

يتم توزيع السيولة من خالل ثالثة 

مراكز بيانات رئيسية:

TY3
 طوكيو

LD4
لندن

NY4 
نيويورك



فروقات أسعار ورسوم تنافسية 	

توافر أدوات البحث والتدريب 	

رسوم بيانية متقدمة وقابلة للتخصيص 	

أنظمة التداول اآللي 	

   تغطية إخبارية حّية 	

إشارات التداول 	

	  ADVISOR EXPERT  توافر توصيل

تداول بـ 22 لغة مختلفة 	

MT4



األبحاث    يتم توفير تحليل لألسواق وتقرير اإلتجاه العام للسوق بصورة يومية وأسبوعية من قبل فريق األبحاث لدى إي دي إس إس.

التعليم     تعلم كيفية اتخاذ قرارات تداول مدروسة مع ندواتنا التعليمية وااللكترونية وورش عمل التداول.

AUTOCHARTIST فرص التداول من

خدمة للتحليل الفني والتعرف عىل األنماط التي تسلط 

الضوء عىل فرص التداول المتاحة عىل مدار الساعة. 

 AUTOCHARTIST خدمة  في  التسجيل  خالل  من 

مع إي دي إس إس، سوف تستلم ثالث رسائل يومية 

عبر البريد اإللكتروني قبل كل جلسة تداول رئيسية، 

تتضمن فرص التداول الجديدة عىل العمالت والسلع 

واألسهم والمؤشرات.

الندوات االلكترونية عبر اإلنترنت

وعقود  العمالت  أزواج  تداول  عن  المزيد  تعلم 

الفروقات عىل المؤشرات والسلع واألسهم وأكثر من 

ذلك. يُنظم موظفونا أيضاً ندوات عبر اإلنترنت قبيل 

الوظائف  تقرير  مثل  الرئيسية  الشهرية  األحداث 

األمريكي للقطاع الخاص.

التحليل اليومي من إي دي إس إس 

والمستجدات  األخبار  ألحدث  اليومي  التحليل 

الفني للمنتجات  التحليل  والتوقعات، باإلضافة إىل 

والجنيه  اليورو  مثل  السوق  في  تداوالً  األكثر 

االسترليني ومؤشر داو جونز والذهب والنفط وغيرها.

إي دي إس إس: األسبوع المقبل 

تقرير يسلط الضوء عىل اتجاهات السوق للسبعة أيام 

المقبلة، وعىل األحداث الهامة بالنسبة للمتداولين، 

مع  األسواق  تفاعل  كيفية  عن  مقتضب  شرح  مع 

بعضها البعض.

الندوات التعليمية

تداول  كيفية  مثل  هامة  موضوعات  ندواتنا  تغطي 

قد  التي  المخاطر  وتستعرض  والنفط،  الذهب 

تواجهها والمزايا التي ستحصل عليها إن كنت جديداً 

في عالم التداول.

ورش عمل لتعلم التداول

معارفك  لتعزيز  لديهم  ما  أفضل  خبراؤنا  سيقدم 

وخبراتك في عالم التداول ضمن بيئة تفاعلية وداعمة 

البيانية  الرسوم  عن  تعلم  أبوظبي.  في  مكتبنا  في 

وإدارة المخاطر وغيرها المزيد.



حول شركة إي دي إس إس

مرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من قبل هيئة األوراق 

المالية والسلع.

خالل  من  التداول  حسابات  لتمويل  الطرق  من  العديد  نقدم 

.SKRILL و NETELLER مجموعة من البنوك الكبرى باإلضافة إىل

يبلغ رأسمالنا المدفوع 585 مليون دوالر* وتصل أحجام التداول 

اليومية إىل 17 مليار دوالر.

من  مجموعة  ولدينا   2010 عام  في  إس  إس  دي  إي  تأسست 

المكاتب في الشرق األوسط وأوروبا وآسيا.

يقدم فريق خدمة العمالء كل وسائل الدعم والمساعدة طوال 24 

ساعة/6 أيام أسبوعياً.

* إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م
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اإلمارات العربية المتحدة

تم إعداد هذا المستند من قبل “مجموعة إي دي إس إس” وتعني إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م وإي دي إس سيكيوريتيز لندن المحدودة. إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ومسجلة لدى دائرة التنمية االقتصادية في أبو ظبي )رخصة تجارية رقم 1190047(. إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م هي شركة ُمنظمة ومرخصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع )رقم الترخيص 305027(. إي دي إس 

سيكيوريتيز لندن المحدودة هي شركة مرخصة ومنظمة في المملكة المتحدة من قبل هيئة مراقبة السلوكيات المالية )FRN 577453(. وهي مسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة في إنكلترا وويلز )رقم تسجيل الشركة 07785265(. إن المعلومات 

والمواد الواردة في هذا المستند ليست عرضاً أو طلباً أو دعوة أو نصيحة أو توصية للمنتجات أو الخدمات المالية التي يقدمها أي عضو في مجموعة إي دي إس إس. ال يوجد ضمان عىل أن المعلومات أو البيانات دقيقة أو موثوقة أو محدثة. عالوة 

عىل ذلك، تم إعداد هذه المعلومات بغض النظر عن أي أهداف استثمارية محددة أو مركز مالي )بما في ذلك حجم الودائع والرافعة المالية وقابلية المخاطرة والتعرض للمخاطر( ألي شخص معين. ال يُقصد من المعلومات المقدمة استخدامها كدليل 

عام لالستثمار وال تشكل نصيحة استثمارية أو كمصدر ألي توصيات استثمارية محددة. ال تتحمل مجموعة إي دي إس إس وأعضاؤها أي مسؤولية عن أي إجراء يتم اتخاذه أو عدم اتخاذه اعتماداً عىل المواد أو المحتوى أو المعلومات الواردة في هذا 

المستند. قد ال تتوفر المجموعة الكاملة من المنتجات أو الخدمات في جميع البلدان. قد ال يُسمح باستخدام المنتجات أو الخدمات الموضحة في هذا المستند في بعض البلدان. قد يتم سحب هذه المنتجات والخدمات أو تعديلها في أي وقت دون 

إشعار مسبق. وتتوفر المنتجات والخدمات فقط حسب تقدير مجموعة إي دي إس إس أو أي عضو في مجموعة إي دي إس إس أو الشركات المعنية، وفقاً للشروط واألحكام التعاقدية الفردية التي يتم بموجبها تقديم تلك المنتجات والخدمات. © 

2019 إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م. جميع الحقوق محفوظة. جميع حقوق النشر الموجودة والناشئة عن جميع المواد والنصوص والمقاالت والمعلومات الواردة هنا هي ملك لشركة إي دي إس سيكيوريتيز و / أو الشركات التابعة لها، وال يجوز إعادة 
إنتاجها أو إعادة توزيعها أو تعديلها أو تغييرها أو تكييفها أو نقلها بأي شكل أو ترجمتها بأي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق من إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م.


