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شريكك الذي يمكنك االعتماد عليه 



نحن شركة الوساطة المالية الحائزة عىل جوائز مرموقة، نخضع للرقابة والتنظيم حسب األصول في كل من 

أحدث  إىل  الوصول  بإمكانية  لدينا  الُمعرّفين  والوسطاء  الشركاء  يتمتع جميع  وآسيا.  وأوروبا  األوسط  الشرق 

األدوات المتطورة التي تساعدهم عىل تقديم تجربة التداول األمثل لعمالئهم.

دفعات سريعة

عموالت تنافسية يتم دفعها مباشرة.

تقارير متقدمة

التقارير  أهم  من  مجموعة  إىل  الوصول  حرية 

التحليلية.

متابعة حثيثة

عىل  لمساعدتك  عمالئك  نشاط  عىل  كامل  إشراف 

زياده عوائد الشراكة.

المساعدة والدعم

متمرس  فريق  من  متناهي  ال  دعم  احصل عىل 

ذوي خبرة عالمية لمساعدتك في تطوير أعمالك.

عالمة تجارية مرموقة

االحترافية  التسويق  أدوات  استخدام  يمكنك 

االلكترونية واألدوات  بنا مثل اإلعالنات  الخاصة 

التعريفية.

أدوات متطورة

 MAM يمكن لمديري األموال الوصول إىل أدوات

/ PAMM لمساعدتك في إدارة صفقاتك بشكل 
أكثر إنتاجية.

برامج االسترداد النقدي 

اإلسترداد  لبرامج  متعددة  تنافسية  خيارات  تتوفر 

النقدي للشركاء.

منتجات متعددة

الوصول إىل أكثر من 2,700 أداة مالية.



مجموعة كاملة من األدوات

يمكن لشركائنا الوصول إىل أحدث التقنيات، مثل بوابة الوسطاء الُمعرّفين المتطورة. تتميز هذه المنصة بأنها 

ُمجهزة بالتقارير المالية وتقارير التداول ومعلومات العميل والمواد التسويقية وغير ذلك الكثير.

بيانات حّية

اطلع عىل بيانات اإليرادات والعموالت 

التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي.

تقارير دقيقة

إنشاء تقارير مالية متقدمة للوسطاء 

األفراد وشركات الوساطة.

معلومات التداول

مراقبة الصفقات المفتوحة 

والمغلقة لكل من عمالئك.

جودة العالمة التجارية

يمكنك الوصول إىل مجموعة كاملة من 

المواد التسويقية بما في ذلك اإلعالنات 

االلكترونية والمواد التسويقية األخرى.

تمويل العمالء

تحويل األموال إىل حسابات 

العمالء الخاصة بك.



من  واستفد  معنا  الشراكات  برامج  ألحد  انضم 

خدمات دعم العمالء طوال 6/24 ، بما في ذلك مدير 

خطوة  بكل  ليرشدك  غنية  بخبرة  متخصص  شراكة 

تتجسد  التجارية.  أعمالك  قاعدة  إعداد  عملية  خالل 

مهمتنا في ضمان تلبية جميع احتياجاتك الخاصة. 

يتمتع مدراء الشراكة لدينا بخبرة واسعة في مساعدة 

العمالء من األفراد والشركات والشركاء مثل:

مراكز اتصال متعددة اللغات 	

مدراء األموال  	

عمالء مختصين بتحوط الشركات 	

الشركاء الفرعيين 	

الدعم الال متناهي



التنافسية

نقدم فروقات أسعار 

تنافسية وطيف واسع من 

أزواج العمالت ومنتجات 

عقود الفروقات.

الدعم

يقدم فريق خدمات 

التداول كل المساعدة 

والدعم للعمالء عىل مدار 

الساعة/ستة أيام أسبوعياً.

* إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م

األبحاث

يتم توفير تحليل 

لألسواق وتقرير اإلتجاه 

العام للسوق بصورة 

يومية وأسبوعية من 

قبل فريق األبحاث 

لدى إي دي إس إس.

التمويل

نقدم العديد من الطرق 

لتمويل حسابات 

التداول من خالل 

مجموعة من البنوك 

الكبرى باإلضافة إىل 

.SKRILL و NETELLER

العالمية

تأسسنا في عام 2011 

ولدينا مجموعة من 

المكاتب في الشرق 

األوسط وأوروبا وآسيا.



حول شركة إي دي إس إس

األدوات التعليمية

سيتعلم العمالء كيفية 

اتخاذ قرارات تداول 

مدروسة من خالل 

حضور ندواتنا االلكترونية 

ونداوتنا التعليمية 

وورش العمل الخاصة.

األمان

تخضع شركة إي دي إس إس للرقابة 

وللتنظيم من قبل:

 هيئة مراقبة السلوكيات المالية 

)FCA( في المملكة المتحدة

 هيئة األوراق المالية والسلع 

المنصات

يمكنك التداول مع 

نسختنا المخصصة 

من ميتاتريدر 4.

االستقرار

المدفوع  رأسمالنا  يبلغ 

وتصل  دوالر  مليون   585
اليومية  تداوالتنا  أحجام 

إىل 17 مليار دوالر.
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 الطابق الثامن، برج CI، طريق الكورنيش
صندوق بريد: 93894، أبوظبي، 

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.


