
الخدمات المؤسسية

ADSS.COM



خدمات التداول للمؤسسات



المنتجات  توفير  مجال  في  الرائدة  الشركات  من  إس  إس  دي  إي  تُعتبر 

مجموعة  للمؤسسات  توفر  والتي   ”OTC“ بـ  المعروفة  المتطورة  المباشرة 

خدمات  أرقى  العمالء  من  الفئة  لهذه  نقدم  التداول.  خيارات  من  واسعة 

التداول الفريدة من نوعها مع نظام تسعير منافس وخدمة عمالء شخصية 

من  العديد  عىل  الحائزة  االلكترونية  المنصات  أحدث  مع  جنب  إىل  جنباً 

الجوائز المرموقة. 

نحن نستخدم مصادر السيولة المتعددة من البنوك أو الشركات غير البنكية 

الكبرى لتقديم تجربة تداول فريدة من نوعها. وباستخدام نسختنا المصممة 

السيولة  مصادر  بمجموعة  أو  بأحد  نربطك  أن  يمكننا   ،MT4 منصة  من 

شركات  بعدة  مرتبطون  أيضاً  نحن  احتياجاتك.  تناسب  التي  المتعددة 

تكنولوجية خارجية متميزة بما في ذلك ONEZERO و PRIMEXM ألغراض 

التوصيل السهل والسريع بمصادر السيولة.

الوسطاء األفراد البنوك

صناديق التحوط الشركات العائليةمدراء األصول



المنتجات

مكتب التداول

عقود الفروقات 

عىل المؤشرات والسلع والسندات واألسهم 

المعادن الثمينة 

الذهب والفضة والبالتين 

عقود الفوركس الفورية 

يتوفر أزواج العمالت الرئيسية 

والثانوية وغير التقليدية

دعم العمالء بلغات متعددة عىل 
مدار 24 ساعة/5 أيام اسبوعياً

التنفيذ الصوتي تحليل وأبحاث السوق

يمكن للعمالء الوصول إىل مكتب التداول الخاص بنا والحصول عىل خدمات من الطراز الرفيع في دعم العمالء 

وتنفيذ المعامالت بما في ذلك:



ال يُهم كم هي معقدة متطلبات التداول الخاصة بك كمؤسسة، فإننا نوفر لك مجموعة غنية من خدمات الوساطة الرئيسية. وباستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا 

باإلعتماد عىل قوة شبكة شركائنا العالميين، فإننا نقدم خدمات مصممة حسب الطلب، بما في ذلك:

خدمات الوساطة الرئيسية

السيولة

من  المستويات  متعددة  السيولة  من  وفيرة  مصادر  إىل  الوصول  يمكنك 

خالل مجموعة واسعة من صانعي السوق من الفئة األوىل والثانية.

نظام التداول بالهامش

نقدم تقنية تساعد المؤسسات عىل إدارة المخاطر واالستفادة الفعالة من 

رأس المال من خالل الرافعة المالية. يمكننا أيضاً تزويد العمالء بالحد األقصى 

لعدد الصفقات )NOP( للتداول.*

*خاضع للشروط



و   IOS بأنظمة  تعمل  التي  اللوحية  واألجهزة  الذكية  الهواتف  تدعم 

.ANDROID

حل متعدد اللغات )العربية واإلنكليزية والصينية )الماندرين( واإليطالية 

واأللمانية(.

السلع  )عبر  الفروقات  عقود  تدعم  المنتجات،  متعددة  تداول  منصة 

وأزواج  وآسيا(،  وأوروبا  المتحدة  الواليات  في  واألسهم  والمؤشرات 

العمالت.

قدرات  مع  العمالء  وتمويل  الحساب  فتح  إلجراءات  قوي  تكامل 

تسويقية وبحثية ومركز لإلشعارات - كل ذلك في تطبيق تداول واحد.

العديد من المزايا لك ولعمالئك



حلول توفر ألعمالك مرونة ال متناهية

التخصيص - دعم ثالثة أقاليم عبر تطبيٍق واحد. 	

يمكن الموافقة عىل إجراءات انضمام العميل  	

الخاص بك بشكل آلي أو يدوي.

يدعم قنوات دفع متعددة )بطاقات االئتمان، وقنوات  	

الدفع الخاصة بكل بلد، والتحويالت عبر اإلنترنت(.

نقدم بوابة الدفع المحلية الخاصة بك. 	

قوائم أسعار مخصصة مع أفكار تداول  	

مميزة يمكن تقديمها لعمالئك.

توافر األخبار وأدوات البحث. 	

الوصول إىل الندوات االلكترونية الداخلية عىل  	

التطبيق أو مقاطع الفيديو عن التداول.  



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.

التنافسية

نقدم فروقات أسعار 

تنافسية وطيف واسع من 

أزواج العمالت ومنتجات 

عقود الفروقات.

الدعم

يقدم فريق خدمات 

التداول الخاص بنا 

كل المساعدة والدعم 

للعمالء عىل مدار الساعة/

ستة أيام أسبوعياً.

* إي دي إس سيكيوريتيز ذ.م.م



حول شركة إي دي إس إس

المنصات

يمكنك التداول من 

خالل نسختنا المصممة 

من ميتاتريدر 4.

االستقرار

المدفوع  رأسمالنا  يبلغ 

وتصل  دوالر  مليون   585
اليومية  تداوالتنا  أحجام 

إىل 17 مليار دوالر.

األمان

تخضع شركة إي دي إس إس للرقابة 

وللتنظيم من قبل:

 هيئة مراقبة السلوكيات المالية 

)FCA( في المملكة المتحدة

هيئة األوراق المالية والسلع 

األدوات التعليمية

سيتعلم العمالء كيفية 

اتخاذ قرارات تداول 

مدروسة من خالل 

حضور ندواتنا االلكترونية 

ونداوتنا التعليمية 

وورش العمل الخاصة.
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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.


