شركة الوساطة الرائدة أكتيف تريدس ترفع سقف حماية أموال العمالء إلى مليون جنيه استرليني

13 09 2017
أعلنت 'أكتيف تريدس ' ،إحدى الشركات الرائدة في مجال الوساطة المالية  ،عن قيامها بزيادة تأمين
حماية أموال العمالء من  500ألف إلى مليون جنيه استرليني وذلك باإلضافة إلى مخطط تعويضات
الخدمات المالية)(FSCS

ً
ً
مرخصة في المملكة المتحدة ،تحظى 'أكتيف تريدس' بتغطية من قبل مخطط
شركة
وباعتبارها
تعويضات الخدمات المالية ) (FSCSالقياسي .ويوفر هذا المخطط الذي تم إطالقه في عام 2001
الحماية للعمالء إذا لم تتمكن إحدى الشركات المخولة من تسديد مبالغ المطالبات المرفوعة ضدها والتي
تصل قيمتها حتى  50ألف جنيه إسترليني لكل عميل.
ومع مكاتبها المنتشرة في أوروبا والشرق األوسط ،سبق لشركة 'أكتيف تريدس' أن قدمت لجميع
عمالئها تأمينا ً بقيمة يصل حتى  500ألف جنيه إسترليني .واآلن ،وكجزء من التزامها المستمر بحماية
قاعدة عمالئها العالمية ،ضاعفت الشركة سقف مبلغ التأمين ليصل إلى مليون جنيه إسترليني دون فرض
أي تكلفة إضافية على عمالئها .وستوفر هذه الحماية المعززة المزيد من الضمانات للعمالء الذين
يمتلكون استثمارات أكبر.
وبهذا الصدد ،قال جورج البتروني ،مدير منطقة الشرق األوسط لشركة 'أكتيف تريدس'" :تتمحور قيمنا
المؤسسية حول احتياجات عمالئنا ،ويعتبر قرارنا بزيادة مستوى الحماية التي نقدمها بمثابة مثال آخر
على ذلك .وفي األوقات التي يشهد خاللها القطاع تغيرات متسارعة ،تحتاج السوق لدرجة من األمن،

ويسعدنا أن نتخطى توقعات العمالء في هذه الصدد حيث قمنا بتطبيق حماية الرصيد السلبي في عام
ً
ملموسة على أساس
 .2013وتشهد قاعدة عمالئنا العالمية المكونة من أكثر من  50ألف عميل زياد ًة
سنوي ،حيث قمنا بتسجيل حوالي  20ألف متداول نشط خالل الربع الثاني من عام  ،2017كما اقترب
متوسط حجم التداول الشهري من بلوغ  90مليار دوالر خالل الفترة الممتدة بين يناير ويوليو ،2017
ما يثبت مدى نجاحنا في تلبية تطلعات السوق".
حول شركة 'أكتيف تريدس'
تعد 'أكتيف تريدس' ،التي تأسست عام  ،2001إحدى شركات الوساطة المستقلة والرائدة في توفير
خدمات تداول العمالت األجنبية (الفوركس) والعقود مقابل الفروقات عبر اإلنترنت .وتهدف الشركة إلى
تعزيز قدرات التداول لدى عمالئها إلى أقصى حد ممكن من خالل تزويدهم بمزيج فريد من أرقى
عروض القيمة المجزية ،والمنتجات المتنوعة ،وفروق أسعار تنافسية ،وخدمات متميزة.
وانطالقا ً من مقرها الرئيسي في لندن ،تقدم 'أكتيف تريدس' خدماتها إلى قاعدتها العالمية المتنامية من
العمالء الذين باتوا على مر السنين يق ّدرون عاليا ً ما توفره الشركة من ابتكارات مستمرة ،وبيئة تداول
رفيعة المستوى ،وخدمات اإلدارة الفاعلة للمخاطر .وتتيح 'أكتيف تريدس' خدماتها للعمالء على مدار
الساعة بين يومي األحد والجمعة من كل أسبوع ،كما يمكنها تقديم المساعدة لهم من خالل  14لغة
مختلفة تشمل اإلنجليزية ،والفرنسية ،واإلسبانية ،واإليطالية ،والصينية ،والعربية.
للمزيد من االستفسارات اإلعالمية ،يرجى التواصل مع:
أكتيف تريدس  -فرع دبي
هاتف+971 4 442 9468 :
جورج البتروني
middleeastdesk@activtrades.com
تحمل جميع المنتجات المالية المتداولة على الهامش درجة عالية من المخاطرة برأس المال ،وهي غير
مالئمة لجميع المستثمرين .الرجاء التأكد من الفهم التام للمخاطر التي تنطوي عليها هذه التداوالت
والحصول على مشورة مستقلة إذا لزم األمر.
إن شركة 'أكتيف تريدس' مرخصة ومنظمة من قبل 'هيئة الخدمات والرقابة المالية' في المملكة المتحدة
برقم ترخيص .434413
إن شركة 'أكتيف تريدس' مسجلة في ) (N1702Aو  (N1702F) -الطابق  17من أبراج اإلمارات
المالية' ،مركز دبي المالي العالمي' ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة؛ وهي مرخصة من قبل 'سلطة دبي
للخدمات المالية' ،ترخيص رقم)(F003511
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