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وسيط ذو خبرة

ملف الشركة:

في شركة الوسيط ،نهتم دائما في توفير أفضل ظروف للمتداولين  ،ونعرف جيدا ما يبحث عنه كل متداول .لقد برعنا
دائما في تلبية حاجات عمالءنا بل تجاوزنا التوقعات في كثير من األحيان.

سنة التأسيس2006 :
الفريق 8 :من ذوي الخبرة الكبيرة
سنوات الخبرة :أكثر من  15عاما

الرؤية
في شركة الوسيط ،ونسعى لنوفر الدعم لعمالئنا لمساعدتهم على الوصول إلى أكبر سوق في العالم ،سواء كان العميل
مبتدئا أو ذو خبرة  ،نحن بجانبك لمساعدتك في التداول تحت أفضل الظروف.

كيفية العمل:
هدفنا هو تلبية جميع االحتياجات لجميع أنواع العمالء ،وبالتالي ،فإننا قادرون على تخصيص حسابات التداول وفقا
الحتياجات عمالئنا

القيمة األساسية:

نحن نعتقد أنه ال يوجد أي قيود على الرموز التي يجب أن تكون متاحة للتداول ،ولتحقيق ذلك ،ونحن نقدم مجموعة
واسعة من األدوات القابلة للتداول مثل العمالت الرئيسية ،والمعادن والطاقة والعقود مقابل الفروقات والمؤشرات،
واألسهم .أيضا ،يتم توفير فروقات منخفضة بين أسعار الشراء والمبيع ،وبهامش يبدأ من  $ 1000للعقد الواحد

نحن نتمسك بمبدأ صارم من
الشفافية ،واألمانة ،والمصداقية.
نحن نلتزم بالسعي للتطور

متطلبات فتح الحساب سهلة  ،مثل إيداع  $ 100ونفوذ 200 :1

واالبتكار المستمر ،ونعتقد أن

نسعى إلى توفير لكم مجموعة واسعة من الوسائل لتمويل حسابك .نحن نقبل الودائع النقدية  ،التحويالت عبر البنك ،
التحويالت النقدية ،تحويالت عبر الصراف ،وعدة طرق أخرى.

الموارد البشرية وخدمة العمالء
المتميزة هي اللبنات األساسية
للنجاح في هذا العمل
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كن شريكا لنا:
نحن نرحب بأي فرصة لمساعدتك على بدء وتوسيع نطاق عملك معنا .انضم كوسيط ( )IBعن طريق جذب عمالء
جدد لنا والبدء في كسب المال على أساس العمولة.

أكثر من التداول:
لم تنجح شركة الوسيط فقط مع المتداولين ،بل كانت أيضا قادرة على لعب دورا رئيسيا في نجاح العديد من شركات
البورصة والكيانات االستثمارية على عدة مستويات .سواء كنت في حاجة MT4 Plugins ، White Label
أوحتى خدمات االستشارية أو إدارة مخاطر ،خبرة فريقنا تتجاوز التوقعات وهي جاهزة لتقديم المساعدة.

تواصل معنا:
اتصل بنا عبر البريد االلكتروني:
contactus@Alwaseet-fx.com
أو باالتصال المباشر:
009647718100700

ما يميزنا:
تكنولوجيا:
نحن نقدم التكنولوجيا المتطورة ،والتنفيذ السريع ،وفروقات
منخفضة لعمالئنا لضمان بيئة تداولية مثالية من خالل
وضع استراتيجية لخدمتنا ،وبرامج وأجهزة مميزة .فريق
العمل كان جزءا من تخطيط وتنفيذ وادارة عدة شركات
تداول ،مما يجعلنا نفهم أهمية وجود بنية تحتية متينة.
الموارد البشرية:
مع فريق من الخبراء المتخصصين ،تعمل شركة الوسيط
من خالل مجموعة من الناس من ذوي الخبرة الذين
يعملون منذ سنوات في هذا المجال .مع خدمة دعم للعمالء
أربع وعشرون ساعة و خمسة أيام في األسبوع على أساس
المقاربة المرتكزة على العمالء ،لدينا فريق يتطلع دائما
لتوفير أفضل الظروف للتداول.
السيولة:
نحن نقدم أسعار قابلة للتنفيذ فقط ومع عدم وجود أية تدخل
من أحد ،يتم تنفيذ أوامر الصفقات دون أي تدخل أو تأخير
بناء على أسعار السوق.
سالمة األموال:
شركة الوسيط تأخذ إجراءت صارمة لضمان بقاء أموالك
آمنة ومحافظ عليها .نحافظ على حسابات العمالء منفصلة
للتأكد من أن أموال العمالء يتم فصلها عن أموال الشركة
في جميع األوقات.
سبل االيداع:
نقبل الودائع النقدية  ،التحويالت عبر البنك  ،التحويالت
النقدية ،تحويالت عبر الصراف ،وعدة طرق أخرى.
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