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 تجربتها؟ علي  يجب هل : PoloTrade365 استعراض

  من  يكون  قد ، الخيارات  من  العديد وجود معم ، فبينه من  لالختيار الوسطاء من  العديد لديك الفوركس، تداول  في  ترغب  كنت  إذا

 أن  يمكن  العمالء حيث  وخدمة ومنصته ورسومه الوسيط سمعة مثل عوامل إلى  تنظر أن  لك فعليك األفضل الخيار تحديد الصعب 

 رائعة وميزات  خدمات  مع جديد  وسيط - PoloTrade365 سنناقش ، اليوم. لك المناسب  الوسيط تحديد في  مراجعاتنا تساعدك

 .لك مناسبًا كان  إذا ما تحديد على  وتساعدك الوسيط إلى  بنا الخاصة PoloTrade365 مراجعة حيث ستذهب 



 

 PoloTrade365 عن  نبذة

PoloTrade365  لندن، في  ومقرها الفروقات مقابل والعقود  الفوركس  تداول على  تركز  اإلنترنت  عبر جديدة وساطة  شركة هي 

  وأصول ممتازة خدمات  بتقديم  والتي تلتزم ، والمحللين  السوق خبراء قبل من  PoloTrade365 إنشاء المتحدة وقد تم المملكة

  جيدًا منظم فالمحتوى - الشركة عن  الكثير Polotrade365 موقع زيارة وتكشف. متقدمة تداول ومنصات  جذابة تداول

 التي  والخدمات  الشركة أداء كيفية  على  عامة نظرة يلي  فيما. الوسيط في  الثقة لكسب  ضروري وكالهما بسهولة المتاحة والمعلومات 

 . معها  العمل أثناء توقعها يمكنك

 PoloTrade365 في األمنية التدبيرات

، حيث يعرف  جيدًا ذلك تفهم Polotrade365.com  أن  ويبدو  ممتازة أمنية تدابير الوساطة شركات  لدى يكون  أن  يجب 

الصناعة   وبروتوكوالت  معايير اتباع خالل للمستثمرين من  بسهولة ومتاحة ومأمونة آمنة أموالك على  للحفاظ الطرق أفضل الوسيط

والتحقق  ، المعتمدة واألمان  KYC تدقيق وعمليات  ، والمالية الشخصية البيانات  وتشفير ، منفصلة مصرفية حسابات  فيستخدمون 

 .بخطوتين 

  يمكن  بحيث  ومنظمة، األولى  الدرجة من  بنوك في  منفصلة مصرفية حسابات  في  المتداولين  بأموال PoloTrade365 يحتفظ

 ٪. 100 بنسبة آمنة أموالهم أن من  واثقين  يكونوا  أن  للمتداولين 

  من  الكثير مع بعد إليه الوصول يمكن  ال والذي ، بت  AES 256 تشفير أحدث  PoloTrade365 يستخدم ، ذلك إلى  باإلضافة

 مما ثالث، طرف ألي توفرها وعدم مستخدم لكل والمالية الشخصية البيانات  تشفير النظام هذا يضمن  األخرى حيث  الوساطة شركات 

 .بيانات العمالء سالمة في  PoloTrade365 تفاني  على  أخرى مرة الضوء يسلط

  هي  السياسة الرائدة وهذه األمن  وكاالت  قبل من  ومدققة معتمدة قوية KYC سياسة PoloTrade365 لدى ، ذلك على  عالوة

 . األموال غسل  يحاولون  الذين  المزيفين  المستخدمين  من  الموقع لحماية ضمان 

 جانب  ومن . احتيال مخاطر أي أخرى مرة يلغي  التسجيل وهذا عند حسابك من  للتحقق خطوتين  من  مصادقة وجود يلزم ، أخيًرا

 .مشبوه نشاط أي  حدوث  حالة في  وتنبيههم المتداولين  حسابات  بمراقبة باستمرار PoloTrade365 تقوم الشركة

 . باألمان  األمر فيما يتعلق الزوايا جميع أمنك من  قد PoloTrade365 فإن  ، عام بشكل

https://www.wibestbroker.com/how-to-trade-with-cfds-and-which-trading-strategies-to-use/


 

 التداول أدوات
  يفتح  وهذا المختلفة،  التداول أدوات  إلى  الوصول للوسيط يمكن  ، بنا الخاصة PoloTrade365استعراض في  سابقًا قلنا وكما

  بناء  للمستخدمين  يتيح  كما. المشفرة العمالت  إلى  الوصول إمكانية فقط لديهم يكون  ما عادة  الذين  للمتداولين  التداول فرص من  المزيد

  للمتداولين  PoloTrade365 يتيح  الحاجة حيث  حسب  األخرى التداول مواد إلى  واالنتقال المهارات  من  بكثير أوسع قاعدة

 . منها كل داخل عميقة مجموعة على  والحصول المعتادة التداول فئات  جميع إلى  الوصول

 : polotrade465:com في  التداول أدوات فئات  على  نظرة  نلقي  دعونا

 التشفير •

 األسهم •

 المؤشرات  •

 الفوركس  •

 اآلجلة  العقود •

 األساسية  السلع •

 . حقيقي  تداول حساب  فتح  بمجرد  للمتداولين  متاحة ستكون  الرقمية األدوات  من  واآلالف

 

 التداول  منصة

 المتداولين في  لدى ،. التداول منصات  هو  PoloTrade365 استعراض في  سنناقشه الذي التالي  الشيء

polotrade365.com من  خاصة منصة: للمنصة مختلفة خيارات  ثالثة PoloTade365  و MetaTrader4  و 



MetaTrader5 . مثل السوق في  موثوقة منصات يفضلون   المتداولين  بعض أن  حين  في MT4  و MT5 احتياجات  لتلبية  

 في . المحدد الوسيط لخدمات  تخصيًصا األكثر الملكية يفضل إصدارات  به إال أن البعض الخاصة التداول

polotrade365.com ، بنفسك االختيار في  الحرية لديك. 

 

 إليها الوصول يسهل التي  التداول أدوات  من  واسعة مجموعة لديهم المتداولين فهم  لمعظم األول الخيار هي  هذه التداول منصات 

 أنشطتك وتخطيط أفضل بشكل  للتنبؤ  ما حد إلى  المتقدمة السوق مؤشرات  توفر السريع فهي  التنفيذ يضمن  مما ، فيها والتنقل

 .المستقبلية

 .طريقة أي اختيار يمكنك بحيث  ، المكتب  وسطح  الويب  إصدارات  في  MT5 و  MT4 تتوفرو 

  التنقل أثناء  ومالءمة قيمة أكثر الجوال تطبيقات   تكون  اندرويد حيث  آي أو اس أو  جهاز على  األساسي النظام تنزيل أيًضا يمكنك

 . بك الخاص الكمبيوتر جهاز بجوار الوقت  من  الكثير وحينما اليكون بإمكانك قضاء

 

  التحليلية المهارات  تحسين  على  تعمل  التي  التداول أدوات  من  بالعديد أيًضا PoloTrade365 ب  الخاصة التداول منصة تجهيز تم

  تعيين  حتى  يمكنك. المنصة في  محددة معلمات  وضع طريق عن  تداولك  وأتمتة تخصيص يمكنك ، ذلك على   عالوة. للمتداولين 

  أيضا المنصة هذه تتوفر. المحددة غير الخسائر مخاطر لتجنب  معينة نقطة عند للتوقف األرباح وجني  الخسارة وقف  استراتيجيات 

 .وجوال مكتب  وسطح   ويب  كإصدارات 

 

 PoloTrade365 في المالية الرافعة

  لديك يكون  عندما فيها والتحكم ، كبيرة صفقات  بإجراء لك يسمح  وهذا 1:400 إلى  PoloTrade365 في  المالية الرافعة تصل

 .ناجحة صفقاتك تكون  عندما أرباحك وتضخيم ، بك الخاص التداول حساب   في  األموال من  فقط صغيرة كمية

 

 التداول  حسابات

PoloTrade365  هو  أساسي  حساب  لفتح  األولي  فاإليداع. الراحة من  قدر أقصى  مع التداول حسابات  لفتح  للمتداولين  يسمح  

 .الحسابات  من  مختلفة أنواع 7 هناك. المبتدئين  متناول في  وهو  ، دوالر 500

 أال  المحتمل فمن  ، التداول على  جديدا كنت  إذا أنهدوالر إال  100,000 إلى  يصل أولي  إيداع لديها لدينا التداول حسابات  أغلى 

 األول التداول حساب  فتح  عند المدخرات  من  تبذلونه ما كل تنفق أن  المستحسن  غير فمن  بذلك، قمت  لو  حتى  الكثير لديك يكون 

 .مميز حساب  إلى  وانتقل ، ربًحا وحقق ، جديدة  تداول مهارات  واكتسب  ، أساسي  بحساب  ابدأ لذا. بك الخاص



. مختلفة خلفيات  من  الدوليين  المتداولين  لجذب  إسالمية حسابات  PoloTrade365 تقدم

 

 التعليمية  األكاديمية

PoloTrade365  الكثير للمتداولين  الشركة توفر المشفرة حيث  العمالت  عالم التداول في  للتو  بدأوا  الذين  ألولئك رائع وسيط هو 

  عبر وندوات  فيديو  مقاطع  التعليم أكاديمية تقدم بسرعة و  والتطور النمو  على  لمساعدتهم التحليلية واألدوات  التعليمية الفرص من 

 بتثقيف المواد هذه  تقوم وال. مبتدئ متداول ألي األساسية الموضوعات  من  متنوعة مجموعة حول وشرائح  ومالحظات   اإلنترنت 

 عمل كيفية حول إرشادات  أيًضا تقدم بل ، فحسب  األجنبية  العمالت  وأزواج الفروقات  مقابل والعقود المشفرة العمالت  أساسيات 

 .المحددة PoloTrade365 منصة أدوات 

 والسحب  اإليداع شروط

  التي  المدة على   تؤثر أن  يمكن التي  األشياء بعض هناك بك، الخاص PoloTrade365 حساب  في  األموال بإيداع  تقوم عندما

 لكن قد ، تقريبًا الفور على  األموال تظهر أن  فيجب  ، ائتمان  أو خصم بطاقة تستخدم كنت  ، فإذا متاحة لتصبح  األموال ستستغرقها

 أن  ينبغي  فال ، تشفير محفظة إلى  األموال بتحويل  تقوم كنت  وإذا. المصرفي  التحويل األموال مع تمر حتى  أيام بضعة األمر يستغرق

  مختلفة زمنية جداول لها وجميعها ، حسابك في  األموال إليداع المختلفة الطرق من  العديد هناك. دقائق بضع من  أكثر األمر يستغرق

 .ما حد إلى  بسرعة متاحة األموال تكون  أن   تتوقع أن  يمكنك ، عام بشكل ولكن 

 

 العمالء خدمة

Polotrade365.com التحديثات  من  المزيد إجراء  المتوقع ومن  التطوير قيد يزال إال أنه ال العربية باللغة حاليًا متاح الموقع  .

  صفحة في  الرسالة مربع ملء ببساطة  أو  اإللكتروني  البريد أو  الهاتف عبر بهم االتصال يمكنك الدعم و  إلى  للوصول طرق عدة هناك

 ". بنا اتصل"



 442034792842 ; +442034792077: +الهاتف

 affiliates@polotrade365.com: اإللكتروني  البريد

 

 .المتحدة  المملكة ،E14، 5NP لندن  ،10 بانك أبر  شارع: العنوان

 القول  خالصة: Polotrade365.com استعراض

فهي  اإلنترنت  عبر جديد كوسيط PoloTrade365.com  نرى أن  يسعدنا ، polotrade365.com استعراضنا ختام في 

 .بك الخاصة التداول رحلة  لبدء رائعا خياًرا يجعلها مما ،  ممتازة تداول وظروف ، معقولة وأسعار ، مذهلة أمنية تدابير لديها

mailto:affiliates@polotrade365.com

