
 

خدمات التداول 
للُمؤسسات 

والمتداولين 
المحترفين

ِتكُنوُلوجيا                     ِسيولة                        دعم                                تنفيذ

www.ICMCapital.co.uk

وسيط واحد لكل ُمتطلباتك:

ICMcom 



الُمحتوى

1.  ُمقدمة  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------   02 

2.  الخدمات التكميلية  ---------------------------------------------------------------------------------------------   04

3.  منصات التداول  --------------------------------------------------------------------------------------------------   05

06   -----------------------------------------------------------------------------------------  White Labels 4.  برنامج الـ 

5.  سيولة  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  07

6.  ِتكُنوُلوجيا  -------------------------------------------------------------------------------------------------------   08



 هل ُتريد التداول باستخدام أفضل ِسُيولة
  وأسرع تنفيذ وأفضل ِتكُنوُلوجيا

 ُمتاحة في السوق اآلن؟ 

 تواصل
معنا اآلن
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 الفوركس
 ُعمالت التداول 

)أكثر من 50 زوج(

 المعاِدن
 الذهب والفضة

 والبالتين والبالديوم

الُمشتَقات 
المالية على 

 األسهم
أسواق الواليات المتحدة 

وإنجلترا وأوروبا

العقود 
OTC المستقبلية 

السلع والمؤشرات 
ومشتقات الطاقة

OTC الفوركس 
 العقود مقابل

Cash CFDs الفروقات 

1. ُمقدمة

ــة  ــة بالمملك ــدة وُمرَخص ــة ُمعتم ــداول عالمي ــركة ت ــال ش ــي إم كابيت آي س
الُمتحــدة؛ ُتتيــح لــك االســتفادة مــن الِســيولة المؤسســية ذات الفئــة األولــى 
والتــداول باســتخدام أفضــل ِتكُنوُلوجيــا ُمتاحــة فــي الســوق ُمــزودة بدعــم 

متميــز دائــم طــوال األســبوع وعلــى مــدار 24 ســاعة. 
مزايا التداول مع آي سي إم كابيتال

ُخبــراء  ُتــدار بمعرفــة  بريطانيــة  آي ســي إم كابيتــال شــركة 
التــداول  ُمتطلبــات  بــكل  تزويــدك  إلــى  تهــدف  عالمييــن؛ 
كابيتــال  إم  ســي  آي  واحــدة.  بوابــة  خــالل  مــن  المؤسســي 
دوًمــا مــا تســعى إلــى الوفــاء بُمتطلباتــك واحتياجــات تداولــك 
بســرعة فائقــة وبســُهولة ودقــة متناهيــة.  آي ســي إم كابيتــال 
تقــدم لــك ُمجموعــة آليــات ُمتطــورة وأدوات تــداول ُمتكاملــة 
ُتالِئــم جميــع االحتياجــات والمتطلبــات؛ بمــا يضمــن لــك إجــراء 
عمليــات تــداول بأقــل تكلفــة ُســوقية. آي ســي إم كابيتــال 
ــول  ــدد األص ــداول ُمتع ــزة للت ــة ُمتمي ــول تكنولوجي ــدم حل ُتق
يتفــق مــع ظــروف الســوق العادلــة؛ بمــا ُيتيــح للمؤسســات 
الماليــة وشــركات الوَســاطة الماليــة علــى اختــالف أحجاِمهــا؛ 
الثانيــة. آي ســي  أقــل جــزء مــن  التــداول فــي  أوامــر  تنفيــذ 
إم كابيتــال مقرهــا الرئيســي فــي لنــدن، تســعى مــن خــالل 
ــة  ــواق العالمي ــهر األس ــول أش ــرة ح ــة المنتش ــا العالمي مكاتبه
َيتماَشــى مــع  الــذي  الُمتميــز  إلــى تقديــم الدعــم الكامــل 

أهدافــك وُخطــط واســتراتيجيات تداُولــك.

•  ال يوجد مصاريف غير معلومة  
•  دعم متميز حائز على العديد من الجوائز 7/24

•  مكاتب عالمية ودعم ُمتعدد اللغات

خدمات ِتكُنوُلوجيا التداول 

جميــع حلــول التــداول المؤسســي التــي ُنقدمهــا ُمــزودة بأفضــل 
“السماســرة”  المتداوليــن  مــع  لتتناســب  التــداول  خوارزميــات 
والمداوليــن المحترفيــن ومديــري المحافــظ واألصــول الماليــة 
الكبيــرة. نقــدم حلــول تــداول ُمــزودة بِتكُنوُلوجيــا فاِئقــة التطــور 
مــع  تتماشــي   ،)Datacenter  LD4( لنــدن  بســيرفرات  ُمتصلــة 
المتطلبــات الفريــدة وتعمــل بسالســة وقــوة وســرعة فائقــة؛ 
بمــا يتيــح لــك الدخــول المباشــر لألســواق عبــر االتصــال بالمصــارف 
ــار مــزودي الســيولة إلجــراء  المؤسســية ذات الدرجــة األولــى وكب
الفروقــات  الفوركــس والعقــود مقابــل  تــداول فــي  علميــات 
العقــود  وأســهم  المســتقبلية  الســلع  وعقــود  –المؤشــرات 

مقابــل الفروقــات والُمشــتَقات الماليــة علــى األســهم. 

ُعمالؤنا 

•  وسطاء عالميين
White Label ُمزودي برامج الـ  •

•  المتداِولون المحترفون
•  المتداولون األكثر استخداًما للخوارزميات والتداول الكثيف 

•  المؤسسات وشركات التداول
•  الشركات ووكالء التسويق

•  ُمزودي الِتكُنوُلوجيا ومنصات التداول

ُمنتجاُتنا

ــر لشــركاِئنا بيئــة تــداول تتســم بالشــفافية والحياديــة، وذلــك  نحــن نوفِّ
بغــض النظــر عــن ُشــهرتهم فــي الســوق، أو حجــم، أو مســتويات عمليــات 
ُمراقبــة  لهيئــة  تخضــع  شــركة  ليمتــد؛  كابيتــال  إم  ســي  آي  تداولهــم. 
مــة مــن ِقبِلهــا بُموجــب رقــم التســجيل التالــي:  الِســُلوكيات الماليــة وُمنظَّ
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الخدمات االستشارية

ــا مــن ُمتخصصــي التــداول فــي فوركــس ذِوي  يتكــَون فريــق الشــراكة لدين
الخبــرة العالميــة، وعلــى درايــة كاملــة باحتياجــات التــداول المؤسســي العــام 

وإدارة أعمــال الوســاطة. 

وتكمــن مهــام ُمديــر العالقــات العامــة وفريــق الدعــم لدينــا، والــذي تــم اختيــاره بعنايــة، فــي التأكــد مــن تلبيتنــا لجميــع احتياجاتــك عــن 
طريــق اســتخدام أفضــل برنامــج شــراكة ممكــن. آي ســي إم كابيتــال تتمتــع بخبــرة عالميــة فــي دعــم ُخبــراء الفوركــس المحترفيــن وذلــك 

فــي جميــع أنحــاء أوروبــا، والشــرق األوســط، وآســيا، وأفريقيــا. ُيســعدنا تواصلــك معنــا لتحديــد ُمقابلــه مــع أحــد خبــراء الفوركــس لدينــا: 

تنفيذ تطوير تأِسيس 

أهدافك
 وغاياتك

وطُموحاتك 

وتحِديد االختيار
 ا�مثل وفق
 احتياجاتك

ووضع ِخطة
الة �دارة  فعَّ

 أهداف أعمالك 

خطة التداول
 لبدء عملية
 جني ا�رباح

تقييم
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دعم تسويقي 
ُمتكاِمل

العالمــي  التســويق  فريــق  يضمــن 
تحقيــق ُمعــدالت تحويــل عاليــة، وذلــك 
بجانــب دعــم ُمتعــدد اللغــات مخصــص 
بالكامــل. باإلضافــة إلــى ذلــك، إمكانيــة 
متكاملــة  تســويق  حزمــة  اســتخدام 
والوعــي  اإلعالنيــة،  أهدافــك  تدعــم 
بعالمتــك التجاريــة، فضــًلا عــن أهدافــك 
إعــداد  أدوات  وتتوافــر  التعليميــة. 
عمليــات  لتحســين  والتحليــل  التقاريــر 
وزيــادة  بعميلــك  الخاصــة  التحويــل 

التــداول. نشــاط 

2. الخدمات التكميلية

إننــا ُنــدرك تماًمــا أنــه ُكلمــا تــداول ُعمالئــك، حققــت أنــت ربًحــا؛ وبغــض النظــر 
ــل  ــى أفض ــول عل ــك الحص ــح ل ــد ُيتي ــوذج عوائ ــا نُم ــك، لدين ــداف أعمال ــن أه ع
العوائــد الماليــة المتاحــة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة. إننا-بجانــب ذلــك-
ــم  لدينــا العديــد مــن خدمــات القيمــة المضافــة األخــرى، والتــي ســوف ُتدعِّ

نمــو أعمالــك. 

 استشارة
 االمتثال

واإلجــراءات  العمليــات  جميــع  تمتثــل 
التنظيــم  ُمتطلبــات  بنــا مــع  الخاصــة 
الِســُلوكيات  ُمراقبــة  بهيئــة  الخاصــة 
الَماليــة. نقــوم بتوجيــه وإرشــاد فريــق 
ُمطابقــة  مــن  للتأُكــد  لديــك  العمــل 
ُمراقبــة  هيئــة  ُمتطلبــات  جميــع 
نؤمــن  ونحــن  الماليــة.  الِســلوكيات 
وتطبيقهــا  العادلــة  الشــروط  بإعمــال 

الجميــع. علــى 

ُمرشد تكوين 
الوساطة

وســواء كنــت شــركة وســاطة ُمبتدئة أو 
شــركة وســاطة تعمــل بشــكل كامــل؛ 
توجهــك  ســوف  كابيتــال  إم  ســي  آي 
إلتمــام اإلجــراء المطلــوب منــك لتصبــح 
هيــاكل  لدينــا  وتتوافــر  َمعنــا.  شــريًكا 
تســعير قابلــة للتكيــف مــع ميزانيتــك، 

وأهدافــك، وطموحاتــك.

 أبحاث 
الُسوق

يقــدم فريــق أبحــاث الســوق المتخصص 
ُتلقــي  يوميــة  ســوق  تقاريــر  للشــركاء 
االقتصاديــة  األحــداث  علــى  الضــوء 
الهامــة، والتعليقــات، وملخــص ألهــم 
التحليــل  وُيســاعد  الســوق.  أخبــار 
التقنــي والــرؤى اليوميــة الُمرســلة عبــر 
البريــد اإللكترونــي، أو خدمــة الرســائل 
القصيــرة SMS، أو موقعنــا اإللكترونــي، 
أو الرســائل النصيــة SMS أو عبــر موقعنــا 
اتخــاذ  فــي  المتداوليــن  اإللكترونــي، 

اليوميــة. التــداول  قــرارات 

 مكافآت 
تناُفسية

لُشــركاء  ُتتيــح  كابيتــال  إم  ســي  آي 
اإلحالــة  برامــج  وُمــزودي  التســويق 
الوصــول إلــى بوابــة إلكترونيــة ُمــزودة 
بــأدوات ُمتطــورة ُتتيــح لهــم ُمتابعــة أداء 
ــم  ــويق لديه ــطة التس ــم وأنش أعماِله
المكافــآت  علــى  االطــالع  خــالل  مــن 
الترويجيــة  الحمــالت  مــن  المتوَلــدة 
والِحلــول  األدوات  تلــك  االســتراتيجية. 
ــي  ــر -ف ــى تقاري ــول عل ــك الحص ــح ل ُتتي
الوقــت الفعلي-حــول أنشــطة اإلحالــة 
وهــو مــا ُيتيــح لــك فرصــة أكبــر لتطويــر 

شــراكتك.  أعمــال  نطــاق 

 إدارة
المخاطر

ــد  ــك قواع ــدم ل ــال تق ــي إم كابيت آي س
ــم  للتحكُّ بالشــفافية؛  تتميــز  مركزيــة 
فــي المخاطــر -قبــل عمليــة التــداول 
لصافــي  ُمراقبــة  وبعدها-وعمليــات 
هامــش المراكــز المفتوحــة. وبإمــكان 
ــا التــداول  العمــالء اســتخدام ِتكُنوُلوجي
المؤسســية المتطــورة واالســتفادة مــن 
ُمراقبــة المخاطــر ومراكــز التــداول – في 
الوقــت الفعلي-مــن خــالل ِتكُنوُلوجيــا 

ــز.  ــة التمُي ــي فائق ــداول المؤسس الت
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3. منصات التداول

ــر تتمتــع  ــداول واحــدة مــزودة بتقاري التــداول ُمتعــدد األصــول علــى منصــة ت
ــة.  ــفافية الكامل بالش

ُتَمِكــن ِتكُنوُلوجيــا َشــبكة االتصــاالت اإللكترونيــة )ECN( –الحائــزة علــى العديــد مــن الجوائــز عمــالء التــداول المؤسســي كثيــف التــداول مــن 
الوفــاء بمتطلبــات التــداول واحتياجــات أعمالهــم؛ وذلــك بجانــب دخولهــم المباشــر للســوق بــال أي تعــارض فــي المصالــح. وتتميــز بســيولة 
هائلــة ُمْســتمدة مــن مصــارف الدرجــة األولــى الرئيســية وكبــار ُمــزودي الِســيولة مــن خــالل منصــة واحــدة، بمــا يســمح بتنفيــذ ســريع وقــوي 
ألواِمــر التــداول بــال أي انــزالق إضافــي. إننــا نهــدف إلــى تقديــم الدعــم الكامــل لــك لتحســين أنشــطة تداولــك اليوميــة. وتضمــن تكاليــف 
التــداول التنافســية والتنفيــذ الســريع لعمليــات التــداول، للمتداوليــن األفــراد، والوســطاء، والمؤسســات الصغيــرة أو الكبيــرة، الحصــول علــى 
ســُيولة مســتوًى مؤسســي ذات مميــزات كبيــرة. وتعمــل الِتكُنوُلوجيــا القائمــة علــى تبــادل المعلومــات الماليــة FIX API علــى اندمــاج مــرٍن 

وســهٍل مــع مجموعــة مــن أنظمــة التــداول القويــة. 

يتــم تنفيــذ حلــول التــداول لدينــا باســتخدام لغــة برمجــة 
++C، وهــو مــا يجعُلهــا تتميــز بتنفيــذ فائــق الســرعة ُمتناهــي 

ــة.  الدق

كابيتــال  إم  ســي  آي  تقدمهــا  التــي  المؤسســي  التــداول  حلــول 
ُصممــت ِخصيًصــا لتوفــر لــك أفضــل المزايــا الُمتاحــة، بمــا يضمــن لــك 
تحســين نمــو إيراداتــك وأرباحــك، بجانــب االســتفادة مــن ِتكُنوُلوجيــا 
التــداول المتطــورة والدعــم المتميــز الحاِئــز علــى العديــد مــن الجوائــز. 

مزايا منصة التداول

•  تداول بالرافعة المالية
•  فروقات أسعار تبدأ من الصفر

•  ِسيولة من مصارف الدرجة األولى
•  أدوات تحليل ُمتطورة 
•  حسابات بدون ُمبادلة

•  ِتكُنوُلوجيا ECN الحائزة على العديد من الجوائز
•  تنفيذ السوق بدون إعادة تسعير

مقابــل والعقــود  والســلع  الفوركــس  فــي  التــداول    • 
      الفروقات من خالل منصة واحدة

مزود السيولة 1 ُموصل 1

ُموصل 2

N ُموصل

قاعدة البيانات

سيرفربوابة ا�نترنت
 ميتاتريدر4

مزود السيولة 2

N مزود السيولة

آي سي إم بريدج
بوابة المعالجة بوابة المعالجة سيرفر المعالجة

 المخصصة

 موزع تحميل المعالجة

تجُمعات السيولة المخصصة
الُمطابقة والتنفيذ عبر تدقيق

صافي هامش ربح التشغيل

التهيئة عبر ا�نترنت
مراقبة التعرض

ا�رباح والخسائر في الوقت الفعلي
مركز التقارير

العميل دعم 
المخصص للتــداول الكثيف

FIX API

API داخلي

API خارجي
العميل لعميلدعم  لعميلا لعميلا ا

منصة آي سي إم دايركت

العميل دعم 
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4. برنامج الـ WHITE LABELSالمخصص

ــع قائمة  اكشــف عــن عالــم التــداول المالــي العالمي لعمالئــك أو وسِّ
مهــا لهــم مــن خــالل فتــح وســاطة الفوركــس  الخدمــات التــي ُتقدِّ

الخاصــة بــك. 

مــة؛ ممــا ُيتيــح  ًا ُمبتكــًرا ُيلبــي احتياجــات المؤسســات الماليــة الُمنظَّ ــر برنامــج الـــ White Label الــذي تقدمــه آي ســي إم كابيتــال حــّلً ُيعتب
ــك  ــال بوابت ــي إم كابيت ــك. آي س ــة ب ــة الخاص ــة التجاري ــالل العالم ــن خ ــة، م ــات المالي ــن األدوات والخدم ــة م ــة متنوع ــم مجموع ــك تقدي ل
لفتــح عالــم التــداول المالــي العالمــي لقاعــدة ُعمالِئــك أو لتوســيع قائمــة الخدمــات التــي تقدمهــا مــن خــالل حلــول التــداول الخاصــة بــك. 
وســوف تتيــح لــك منصــة التــداول المتطــورة-ذات الهويــة الخاصــة بشــركتك-تنمية أعمالــك وأرباحــك، وذلــك مــن خــالل حلــوًلا جاهــزة، 

ُمصممــة ِخصيًصــا لُتلبــي احتياجــات أعمالــك.

•   دعم ُمتكامل للتداول اآللي
•   تحقق مركزي للهامش

White Label منصة ميتاتريدر4 مدمجة ببرنامج الـ   •
•   واجهة تداول ميتاتريدر4

•   نظام مرن للمكافآت والعمولة
 •  إعــداد تقاريــر تنظيــم البنيــة التحتيــة للســوق األوروبيــة

     نيابة عن العمالء

•   دعم تقني ُمتكامل على كل المستويات “مجانا”
•   اتفاق للمشاركة في الربح

•   دعم متكامل وإدارة مخاطر وتقارير
•   واجهة متميزة للتداول وإدارة المخاطر

•   االطالع على سجل التقارير في الحال
•  بروتوكــول تبــادل المعلومــات الماليــة للتداول فــي الفوركس،

     وعقود الفروقات، والعقود المستقبلية

دعم ُمخصص

ــك  ــح ل ــي ُتتي ــدة والت ــول الـــ، White Label، الفري ــالل حل ــن خ ــك، م ــة ب ــس الخاص ــة الفورك ــاء إمبراطوري ــك ُبن ــال ُيمكن ــي إم كابيت ــع آي س م
إتمــام عمليــات الدعــم المســاندة فــي وقــت قصيــر جــدا وهــو مــا يجعــل لديــك المزيــد مــن الوقــت للتركيــز فــي آليــات دعــم ُعمالِئــك 
ــأن مــا ُنقدمــه مــن حلــوٍل يتوافــق  وُمســاعدتهم. خبرُتنــا العالميــة التــي نتميــز بهــا ورؤيُتنــا المســِتنيرة لألســواق العالميــة؛ أكبــر ضمــان ب

ــواع المؤسســات الماليــة. مــع كافــة أن

سيرفر
WL 4ميتاتريدر 

التسعير

أوامر التداول 

مدير ميتاتريدر4

منصة ميتاتريدر4

ُمشرف ميتاتريدر4

آي سي إم بريدج
المطابقة & التســعير

N موفر السيولة

موفر السيولة 2

N موفر السيولة

White Label ِكُنوُلوجيا الـ

2013

جائزة أفضل
جائزة أفضل ُمَقِدم

ِتكُنوُلوجيا

2015 2016

جائزة أفضل
وسيط فوركس

 للتداول المؤسسي 

جائزة أفضل 
وسيط مقدم
ECN ِتكُنوُلوجيا 

معرض ومؤتمر المال 
السعودي الخامس 2013

معرض فوركس الشرق 
األوسط الرابع عشر 2015

معرض فوركس الشرق 
األوسط السادس عشر 2016
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5. السيولة المؤسسية الُمجمعة

الوصــول إلــى أفضــل ِســيولة ُمتاحــة مــن خــالل منصــة التــداول المؤسســي 
التــي تعمــل وفــق ِتكُنوُلوجيــا ECN الحائــزة علــى العديــد مــن الجوائــز، تتوافق 
)FIX API( مــع ميتاتريــدر4 وميتاتريــدر5 وبرمجيــات تبــادل المعلومــات الماليــة

.White Label وفيرتكــس بريدجــز وبدعــٍم مــن منصــات الـــ
آي ســي إم كابيتــال ُتوفــر لشــركاء التــداول المؤسســي الوصــول المباِشــر إلــى الِســيولة المؤسســية فيمــا بيــن المصــارف والتــداول المعتِمــد 
ــي إم  ــهم. آي س ــى األس ــة عل ــتَقات المالي ــرات والُمش ــلع والمؤش ــادن والس ــس والمع ــي الفورك ــداول ف ــات ت ــراء عملي ــيولة إلج ــى الس عل
كابيتــال ُتســاعد ُشــركاِئها أثنــاء قيامهــم بأعمالهــم مــع شــركات األعمــال والمتداوليــن لتحقيــق أكبــر قــدٍر مــن التحُكــم الكاِمــل فــي 
الســوق بجانــب الموازنــة بيــن المخاطــر وتحقيــق أكبــر قــدٍر مــن الربــح مــن خــالل اســتخدام منصــات التــداول. آي ســي إم كابيتــال ال ُتقــدم 
ِســيولة ُمؤسســية ُمجــردة بــل ُمــزودة بتكُنولوجيــا تــداول ُمتطــورة فائقــة التميــز؛ ُتتيــح للُعمــالء الحصــول علــى أســعار ُمتميــزة؛ وبالتالــي 
فــإن الشــركاء لــن يكونــوا بحاجــة إلــى القيــام بعمليــات دفــٍع فــي كل مــرة يقومــون فيهــا بالدخــول إلــى تجُمعــات وُمــزودي الســيولة. 

غايُتنــا ُمســاعدتك فــي إنجــاز َمهامــك بأقــل قــدٍر ُممكــن مــن اإلجــراءات وبأقــل تكلفــة شــهرية ُممكنــة.

HTF تنفيذ التداول الكثيف  •
•   الُمشتَقات المالية على األسهم

 •   الفوركس والمعادن والعقود ُمقابل الفروقات عبر بوابة برمجيات
FIX API      

•   منصة تداول مؤسسي للتداول ُمتعدد األصول
•   تنفيذ أوامر التداول بِتكُنوُلوجيا ECN فاِئقة السيولة

•   الوصول إلى نظام إدارة المخاطر في الوقت الفعلي
 •   إمكانية الدمج مع منصات تداول فريتكس إف إكس وميتاتريدر4 

    وميتاتريدر5
 •  إمكانية دمج مكتب العمليات الُمساندة وإدارة المخاطر وتقارير

     األرباح
 •   ِسيولة المصارف من الدرجة األولى والتي تتوافق مع العديد من 

     العمالء واألوامر 

•  دعم تقني على مدار 24 ساعة طوال األسبوع
•  دعم كامل للتداول اآللي

•   ِسيولة السوق حتى – 70 مليون وحدة
•  بث آلي للتقويم االقتصادي وأيام العطالت 

 •  حلول ِتكُنولوجية ُمتكاملة ُمزودة بـجسر لبرمجيات تبادل
FIX API المعلومات المالية     

 •   ُفروقات أسعار تناُفسية ووصول ُمباشر لألسواق للتداول في
      أزاوج الُعمالت العالمية الكبيرة والصغيرة

 •  التحُكم الكامل في آليات اإلعداد والضبط لكل عميل أو لكل
     مجموعة ُعمالء ولألدوات المالية 

مزايا ُشركاء التداول المؤسسي
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6. الِتكُنوُلوجيا

•   دعم تقني متميز 7/24
•    شبكة عالمية منتشرة حول العالم

•    حلول تكنولوجية فائقة الدقة والسرعة والتميز
•    دعم كامل مخصص للبنية األساسية لنشاط العميل 

•   سيولة فريدة من مصارف الدرجة األولى وصناديق التحوط الكبرى 

)API( واجهة برمجة التطبيقات

آي ســي إم كابيتــال ُتقــدم برمجيــات تبــادل المعلومــات الماليــة المــزودة بواجهــة ُمخصصــة لبرمجــة التطبيقــات فائقــة الُســرعة؛ والتــي 
ُتتيــح الوصــول إلــى الِســيولة العاليــة الخاصــة بمجُموعة واســعة مــن فئات األصــول وأدوات التــداول الُمتعــددة. برمجيــات تبــادل المعلومات 
الماليــة API َيســتخدمها العديــد مــن المصــارف وكبــار وســطاء التــداول لمــا تتميــز بــه مــن ســرعة فائقــة فــي االندمــاج وُقــدرة عاليــة علــى 
التــداول بفعاليــة عبــر الســيرفر الخــاص بنــا لــدى مركــز LD4 بلنــدن. هــذا التجمــع التكنولوجــي الِعمــالق ُيتيــح تنفيــذ عمليــات التــداول بســرعة 
فائقــة وبدقــة متناهيــة. آي ســي إم كابيتــال تقــِدم لُعمالئهــا مــا هــو أكثــر مــن ذلــك؛ إذ ُتتيــُح لهــم برمجيــات تبــادل المعلومــات الماليــة 

API التحكــم الكامــل فــي اســتالم البيانــات وتحويِلهــا دون أي تدخــل أو وســاطة أو حتــى برمجيــات دخيلــة. 

 مركز بيانات

LD4 
لندن

300,000 
تسعير في الثانية

50,000 
 عملية تداول

 في الثانية
لغة برمجة

 C++ 
لندن 

 التداول عالي
التذبذب

آي ســي إم كابيتــال تقــِدم أحــد أفضــل الحلــول والمزايــا التكُنولوجية 
الفريــدة ذات الموثوقيــة فــي األســواق المالية.
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مــن خــالل خبراتنــا الواســعة، قمنــا بتطويــر حلــول تكنولوجيــة متطــورة الندمــاج ميتاتريــدر4 وميتادريــدر5 لتقيــص زمــن التأخيــر إلــى أدنــى 
مســتوى ُممِكــن، بمــا يتيــح لعمــالء التــداول المؤسســي الوصــول إلــى التــداول فيمــا بيــن المصــارف باســتخدام ِتكُنوُلوجيــا ECN.  ُتســاعد 
البرمجــة المتطــورة العمــالء فــي تكويــن عمليــة االرتبــاط بطريقــه ســهلة وبســرعة فائقــة، بمــا ُيتيــح لهــم التحُكــم الكامــل فــي تدُفقــات 
ــة  ــداول ذات فعالي ــول ت ــدم حل ــال تق ــي إم كابيت ــة. آي س ــرعة والدق ــق الس ــذ فائ ــوذج التنفي ــن نم ــتفادة م ــب االس ــداول بجان ــات الت عملي

ودقــة متناهيــة ال تقــارن دون المســاس بجــودة وموثوقيــة التنفيــذ. 

جسر ميتاتريدر4 وميتاتريدر5

الحــل األمثــل واألفضــل لوســطاء التــداول األكثــر اســتخداًما للتــداول عالــي القيمــة والراغبيــن فــي تنفيــذ عمليــات تداوالتهــم 
الضخمــة بطريقــة آليــة وبلمســة واحــدة. 

•   دعم تقني على مدار 24 ساعة طوال األسبوع 
•    شبكة عالمية ُمنتشرة حول العالم

•    حلول تكنولوجية فاِئقة الدقة والُسرعة والتميز
•    دعم كامل مخصص للبنية األساسية لنشاط العميل 

•    سُيولة فريدة من مصارف الدرجة األولى وصناديق التحُوط الُكبرى

موفر
السيولة  أوامر التداول

FIX اتصال

ا
سعار وأوامر
التداول 

العمالء
آي سي إم كابيتال بريدج

السيرفر

ميتاتريدر5

ميتاتريدر4

09



facebook.com/ICMCapital @ICMCapital ICM Capital ICMCapital ICMCapital

clientservices@ICMCapital.co.uk
www.ICMCapital.co.uk

المقر الرئيسي بلندن،
Level 17, Dashwood House, 

 69 Old Broad Street, 
London EC2M 1QS,
United Kingdom

Tel: +44 207 634 9770
Fax: +44 207 516 9137

2011 2012 2013 2014 2015 2016

جائزة أفضل
وسيط فوركس

 للتداول المؤسسي  

جائزة أفضل
وسيط مقدم

ECN ِتكُنوُلوجيا 

جائزة أفضل
مقدم

 برامج إحالة

جائزة أفضل
ُمَقِدم

 ِتكُنوُلوجيا

جائزة أفضل
مقدم

خدمة عمالء

جائزة أفضل
وسيط
 تداول

Europe      Middle East      North Africa      Asia      Latin America

Sponsors of the
England Polo Team
at Chestertons Polo in the Park

ICMcom 
www.ICMCapital.co.uk

CFDs and Spot FX are leveraged products. Trading CFD's or Spot FX carries a high risk to your capital and can result in losses that exceed your 
deposits. You should not engage in this form of investing unless you understand the nature of the transactions you are entering into and the true 
extent of your exposure to the risk of loss. Your profit and loss will vary according to the extent of the fluctuations in the price of the underlying 
markets on which the trade is based.

ICM Capital Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) Register Number: 520965. ICM Capital Limited is a wholly owned 
subsidiary of ICM Holding SARL, Registered address: Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Luxembourg. ICM Capital Limited is a 
company registered in England and Wales, registered number: 07101360. Registered address: Level 17, Dashwood House, 69 Old Broad Street, London EC2M 
1QS, United Kingdom.
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