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وايت ليبل فوركس بروكر 

وايت ليبل كريبتو بروكر

وايت ليبل لبورصة العملات المشفرة 

(B2Margin) وايت ليبل لبورصة التداول على الهامش 

سيولة العملات المشفرة والفوركس وعقود الفروقات

B2Trader محرك المطابقة

B2Core / إدارة علاقات العملاء (CRM) / مكتب وكابينة العميل

معالجة عمليات الدفع المشفرة

حلول محافظ البلوكتشين

MT5 / MT4 وايت ليبل

MAM / PAMM (الأصول) منصة إدارة الأموال


حلول مبنية على أحدث التقنيات ومصممة خصيصا
لتلبية احتياجات كل عميل  




مزود للتكنولوجيا 
وسيولة البرايم أوف برايم

Visit product page

موثوق به من قبل أكثر من 300 عميل في 50 دولة

وسطاء العملات المشفرة


وسطاء الفوركس وعقود الفروقات والـ
(DMA) الوصول المباشر للسوق

بورصات العملات المشفرة


بورصات وصرافي العملات النقدية
والمشفرة

صناديق التحوط

مزوّدي خدمات الدفع

نعمل في هذا المجال منذ عام 2014، تمتلك شركتنا

5
ص رُخ

180+
أكثر من 180 موظف

24/7

دعم فني على مدار الساعة

طوال أيام الأسبوع وبسبع لغات

9

9 مكاتب في روسيا وقبرص 


وهونغ كونغ وإستونيا والمملكة 
المتحدة ودبي  

مشاريعنا

Liquidity. Technology.

Trade. Hedge. Execute.

www.b2prime.com

https://b2broker.com/ar/


وايت ليبل فوركس بروكر
Visit product page


تقدم حلول الوساطة الجاهزة لدينا كل من: الفوركس 

وعقود الفروقات المشفرة والمعادن والمؤشرات

 والسلع وصناديق الاستثمار  المتداولة - كل ذلك  

على منصة واحدة 

مجموعة كبيرة من أدوات التداول مع إمكانية تصنيف حسابات التداول بأي عملة نقدية.


اسمح لعملائك بفتح أوامر وصفقات طويلة وقصيرة (بيع وشراء) على

العملات الأجنبية والمؤشرات وجميع الأصول الأخرى من خلال نفس حساب 

التداول والحصول على أرباحهم بالعملة التي اختاروها.

PAMM

MAM

ناسخ الصفقات

منصة إدارة الأموال

مكتب العميل

( وحدة IB (الوسيط المعرّف

PSPs

محول

ميتاتريدر 5/4 MetaTrader

سيولة برايم أوف برايم

الموقع الإلكتروني

نافذة ذكية لمؤشر السيولة

حلول التاجر

محافظ البلوكتشين

لا تقم بتضييع وقتك الثمين. احصل عليها الآن!لا تضيع وقتك الثمين. قم بالحصول عليها الآن!

https://b2broker.com/ar/products/forex-broker-turnkey/


وايت ليبل كريبتو بروكر
Visit product page


بروكر مشفر جاهز  يوفر أكثر من 100 عقد مشفر من عقود
  الفروقات وغيرها من الأصول على منصة واحدة


يتم التقليل من مخاطر التقلب بشكل كبير من خلال تقويم حسابات تداول المستخدمين 
 وحساب الوسيط الهامشي بالعملة المشفرة.

PAMM

MAM

ناسخ الصفقات

منصة إدارة الأموال

مكتب العميل

 IB وحدة

PSPs

صرّاف

B2Margin

and/or

ميتاتريدر 5/4 MetaTrader

سيولة برايم أوف برايم

الموقع الإلكتروني

نافذة ذكية لمؤشر السيولة

حلول التاجر

حلول المؤسسة

محافظ البلوكتشين

لا تقم بتضييع وقتك الثمين. احصل عليها الآن!

https://b2broker.com/ar/products/crypto-broker-turnkey/



وايت ليبل لبورصة
العملات المشفرة

Visit product page

https://b2broker.com/ar/products/cryptocurrency-exchange-turnkey/



إن بورصتنا الجاهزة للعملات المشفرة (بورصة الأصول الرقمية)

هي حل جاهز يمكنك من إطلاق بورصتك الخاصة في 

غضون شهرين 


نموذج مالي جذّاب. لا نأخذ نسبة 

من الإيرادات أو رسوم على عدد 

 المستخدمين


نقوم  بتدريب فريقك بالكامل على 

المسائل القانونية والدعم الفني

  والتسويق. 

دعم 7/24 ومدير حساب شخصي

مكتب العميل

 IB وحدة

PSPs

تطبيق الجوال

حلول محافظ المؤسسات

محافظ البلوكتشين

B2Trader

API

نظام إدارة الطلبات

محرك مطابقة 

سيولة سبوت مشفرة

صناعة السوق

خلق وتكوين سيولة داخلية

مزود سيولة خارجي

Marksman hub

موقع ويب نافذة ذكية لمؤشر السيولة
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وايت ليبل بورصة التداول على
الهامش

Visit product page

https://b2broker.com/ar/products/b2margin-cryptocurrency-exchange-software/


 تعتبر بورصة التداول على الهامش بالعملات

المشفرة حاليًا أكثر أنواع الأعمال المالية

 شيوعًا في السوق

حتى أكبر البورصات قامت بإضافة التداول بالرافعة المالية. أصبح التداول على السبوت غير مربح بالمقارنة مع السنوات العديدة

الماضية. تتيح لك المنصة القابلة للتخصيص بالكامل تلبية كافة متطلبات المتداولين.

مساحات عمل متعددة للتداول المتقدم

تخصيص كامل للوحات التداول وإمكانية تعديل النوافذ الذكية. قابلة للتكيف مع جميع أنواع الشاشات 

(شاشات، هواتف ذكية، أجهزة لوحية، إلخ..)

النوافذ الذكية المتاحة
قائمة المراقبة

الأسواق المفضلة

الرسم البياني للتداول

عمق السوق

سجل الطلبات

لوحة التداول

التوقيت والمبيعات

اختيار السوق

لا يوجد حسابات تداول منفصلة
المحافظ هي أيضاً حسابات تداول في نفس الوقت. لذا لا حاجة للحوالات الداخلية.

متطلبات الهامش الديناميكي
سيؤدي النمو في قيمة العملة الأساسية إلى خفض متطلبات الهامش الأولية والعكس صحيح.

الرافعة المالية الديناميكية

يتم إعداد الرافعة المالية قبل إجراء أي صفقة. وظائف الرافعة وتأثير الهامش قابلة للتخصيص

بالكامل. يمكن إغلاق الأوامر النشطة بشكل جزئي.

أنواع الأوامر المتوفرة
السوق التوقف الحد اليوم GTC

أدوات إدارة المخاطر
وظيفة C-book. قم بإعداد نسبة مئوية من تنفيذ بين A و B-book لكل أداة ومتداول.


لقد قمنا بتوفير مارك أب مميز، عمولات، سواب، سبريد، إلخ لكل 
ي. لا حاجة لإعادة تشغيل الخادم. عميل أو أداة تداول متاحة بشكل فور




سيولة العملات المشفرة
والفوركس وعقود الفروقات


منصات تداول متقدمة وAPI من خلال حساب هامشي واحد
متعدد العملات


يتيح لنا الوصول إلى السيولة ضمان إمكانية تنفيذ الأوامر بسرعة وكفاءة. قم بالاتصال بالأسواق عبر
منصات التداول الخاصة بنا والـAPI للتداول عبر الويب والجوال والجهاز اللوحي.



    نوفر الوصول إلى أكثر من 800 منتج وأداة تداول

و7 فئات أصول من خلال حساب هامشي واحد

 متعدد العملات:

أكثر من 100 عقد من عقود

الفروقات للعملات المشفرة

أكثر من 100 زوج فوركس

أكثر من 10 معادن

أكثر من 30 سبوت مشفر

أكثر من 15 مؤشر

أكثر من 5 سلع


أكثر من 350 سهم من عقود

الفروقات من الولايات المتحدة 
  الأمريكية وأوروبا وآسيا وروسيا


أكثر من 50 صندوق استثمار
متداول لعقود الفروقات

Spot Energy (3+)

قم بالاستفادة من أعلى مستوى مؤسساتي متاح للرافعة المالية
FOREX – 1:100

CRYPTO – 1:5

نقوم بتجميع وتوزيع السيولة عبر أنظمة توزيع متعددة
One Zero

Prime XM

AMTS

T4B Bridge

FIX API

Bridge MT4

Gateway MT5

WL MT4/MT5

dxTrade

تم دمج حوض السيولة لدينا فعلياً مع 
MetaTrader4, MetaTrader5, B2Trader, xStation, cTrader & dxTrade (Devexperts)

نقوم بتقديم العديد من المزايا
XRP و ETH و BTC حسابات هامش مقومة بـ


تقويم واعتماد الحساب للدولار الأمريكي أو اليورو
 أو أي عملة نقدية كعملة الرصيد 

نموذج برايم أوف برايم

حساب واحد مع 7 فئات أو أسواق للأصول

قم بالبيع أو الشراء بتداول عقود الفروقات للعملات المشفرة

الوصول المباشر إلى أعمق مجمعات السيولة المؤسسية

لا يوجد تعامل أو إعادة تسعير

إجراءات سريعة 

تكامل سريع وبسيط

دعم فني 7/24

سبريد صغير

(LD4/NY4 EQUINIX) استضافة من المستوى الأول

كمون تنفيذ منخفض

احصل على سيولتك اليوم!
نضمن لك أفضل الأسعار والعمولات!

https://b2broker.com/ar/products/crypto-cfd-liquidity/
https://b2broker.com/ar/products/crypto-cfd-liquidity/
https://b2broker.com/ar/products/forex-liquidity/
https://b2broker.com/ar/products/spot-metals-liquidity/
https://b2broker.com/ar/products/indices-liquidity/
https://b2broker.com/ar/products/equities-liquidity/
https://b2broker.com/ar/products/equities-liquidity/
https://b2broker.com/ar/products/equities-liquidity/
https://b2broker.com/ar/products/etf-cfd-liquidity/
https://b2broker.com/ar/products/etf-cfd-liquidity/
https://b2broker.com/ar/products/spot-energy-liquidity/


محرك المطابقة والوصل 

Visit product page

https://b2broker.com/ar/products/b2trader-cryptocurrency-exchange-software/



يعمل المحرك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بالتوازي مع

عمل أسواق العملات المشفرة  بدون أي توقف بما في ذلك

عطلات نهاية الأسبوع

يمكن لمحرك المطابقة الخاص بنا تنفيذ 30000 أمر في الثانية بمتوسط زمن انتقال أقل من 10 مللي ثانية

التعامل الأرصدة

التحويلات  الصفقات والأوامر

العمولات نشاط المستخدم

احصل على محرك المطابقة الآن



Visit product page

https://b2broker.com/ar/products/b2core-traders-room/
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Need help?
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Wallet

Platforms

Funds

History

IB Room

Profile

Standart

Add widget

Reset dashboard

Welcome to our Forex Partnership program!

Lorem ipsum dolor sit amet, c
onsectetur adipiscing elit. A

enean tin
cidunt enim, purus quis quis scelerisque enim.


Nam lobortis
 odio blandit aliquam. Im

perdiet dolor vitae.

328
18/07/2018

Your Partner Link

Sign UpLanding Page

EnglishLanguage

http://my.b2bdemo.link/a/fjkfds839

Copy

Wallet

BTC 0.00854839

Total Rewards 0.00483941 BTC

Withdraw Funds

See Transactions

Acquisitio
n Report

DailyGroup by

02/08/18
Date: From

03/08/18
Date: To

Clicks

2,265

386 20.31%

Registrations

686

128 22.39%

New Traders

299

140 88.05%

Clicks

213
01/07/2018

Date

Clicks

Registrations
New Traders

18/07/2018

556

453

556

17/07/2018

130

426

429

16/07/2018

426

798

274

15/07/2018

423

561

600

14/07/2018

540

177

740

13/07/2018

177

738

583

12/07/2018

922

196

883

Trading Report

DailyDate Range
02/08/18

Date: From

03/08/18
Date: To

Active Traders

986

365 59.31%

Trading Volume

1,024

720 223.93%

Reward Amount

$2,029.39

-$310 2.39%

Reward Amount

$21.39
01/07/2018

Date

Active Traders
Trades

Trading Vol
Reward Amt

18/07/2018
328

381

128.49

$120.49

17/07/2018
328

381

128.49

$120.49

16/07/2018
328

381

128.49

$120.49

15/07/2018
328

381

128.49

$120.49

14/07/2018
328

381

128.49

$120.49

13/07/2018
328

381

128.49

$120.49

12/07/2018
328

381

128.49

$120.49

Performance Indicators

Click Conversion Rate

16.48%

-2.00 10.82%

Lead Conversion Rate

69.96%

18.02 35.31%

Lead Response Time

28min

24min
3.31%

Lifetime Value

74d
47d

213.31%

ARPU

$328.18

$128.38
65.93%

ARPPU

$482.20

$163.49
56.05%

Traders

New Traders

299

140 65.31%

Active Traders

986

365 47.43%

Total Traders

1,376

299 25.03%

New Traders

299
18/07/2018

Traffic Source

35.5%

Rank 1
1

formula1.com

$928.41

249.43
 3.18%

#
Name

Rewards

1
formula1.com

$928.41

2
fifa

.com

$351.02

3
ads.google.com

$948.55

4
youtube.com

$589.99

mailchimp.com

$779.58

Lead Convertio
n Ratio

89.02%

1,430 leads


1,289 tra
ders

Avg Trader Lifetim
e

74 days AVG

723 days max


2 hours min


يتم استخدام B2CORE من قبل أكثر من 100 وسيط في جميع
أنحاء العالم. قم بالتنصيب بسرعة في غضون 3 أيام فقط *

* بعد تقديم جميع الوثائق اللازمة

تحليل التداول

امنح عملائك الفرصة للتحقق من نشاطهم التجاري وتحليل

B2Core المقاييس الرئيسية في مكتب العميل

إحصائيات بسيطة / متقدمة

دعم متعدد للمنصة 

مقاييس شاملة

تنسيق قابل للتكيف

إمكانية إرسال الأموال على الفور إلى منصة التداول من أجل

تجنب طلبات الهامش والإيقاف (مارجن كول وستوب أوت)


وذلك بفضل تكاملنا العميق مع منصات 
التداول الرائدة في الصناعة

عرض أسعار التحويل والصرف

إضافة أساليب مخصصة

أساليب التجميع

لوحة القيادة والتحكم 

استرجع جميع سجلاتك المالية من عملياتك المالية
B2Core المسجلة في جدول سهل الاستخدام ضمن

تكاملات متعددة للمنصة 

تحليلات تفصيلية للحساب

روابط تحميل المنصة

(KYC) اعرف عميلك

اسمح لعملائك بالتحقق من حساباتهم قبل إجراء أي

أنشطة مالية على المنصة.

منشئ الوثائق

تكامل الطرف الثالث

وصف متعدد المستويات

لوحة القيادة والتحكم 

امنح عملائك منطقة يمكنهم من خلالها التحقق من جميع

 B2Core المعلومات الأساسية حول أنشطتهم في 


 والتنقل بسهولة إلى المكان الذي يحتاجون إليه. 


 لوحة قيادة قابلة للتخصيص بالكامل بحيث يمكنك

 إضافة عناصر ويدجت (نوافذ ذكية) وتحريكها أو

حذفها حسب ما تفضل.

تنسيق قابل للتكيف

15 احصل على B2CORE اليوم!



معالجة عمليات الدفع
والإيداع بالعملات المشفرة

Visit product page

https://b2broker.com/ar/products/cryptocurrency-payments/


للتجار

إن قبول البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى أمر بسيط. تتيح B2BinPay للشركات والأفراد إرسال واستلام وتخزين واستبدال

وقبول العملات بشكل آمن وفعال من حيث التكلفة. الدفع بالعملات المشفرة أون لاين.

1 اقبل 2 قم بالتحويل 3 السحب

عملة مشفرة >إلى> عملة نقدية
أو

عملة مشفرة إلى مشفرة

عملات مشفرة

BTC

ETH

XRP

LTC

ADA

XMR

BCH

EOS

NEO

NEM

ZCash

DASH

BNB

TRON

عملات مستقرة

USDT

USDC

TUSD

PAX

GUSD

BUSD

عملات مستقرة

USDT

USDC

TUSD

PAX

GUSD

BUSD

عملة مشفرة >إلى> عملة نقدية

عملة مشفرة >إلى> عملة مستقرة 

عملة مشفرة إلى مشفرة

العملات النقدية

USD

EUR

GBP

والمزيد

عملات مشفرة

BTC

ETH

XRP

والمزيد

تسويات بالعملة النقدية

المستحقات المشفرة

عملات مشفرة

BTC

ETH

XRP

والمزيد

عملات مستقرة

USDT

USDC

TUSD

PAX

GUSD

BUSD

العملات النقدية

USD

EUR

GBP

والمزيد

عملة مشفرة >إلى> عملة نقدية

عملة مشفرة >إلى> عملة مستقرة 

عملة مشفرة إلى مشفرة



حلول محافظ البلوكتشين

Visit product page

https://b2broker.com/ar/products/cryptocurrency-wallets/


للمؤسسات

إمكانية استلام وتخزين وتبادل وإرسال العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم والريبلز والمونيرو وما إلى ذلك. 

محفظة آمنة للغاية وموثوقة وقابلة للتطوير.

1 اقبل 2 احتفط 3 اسحب

BTC BTCBTC

ETH ETHETH

XRP XRPXRP

LTC LTCLTC

BCH BCHBCH

USDT USDTUSDT

أكثر من 25 بلوكتشين و888 توكنز مدعوم



وايت ليبل ميتاتريدر

Visit WL MetaTrader 4 page Visit WL MetaTrader 5 page

https://b2broker.com/ar/products/mt4-white-label/
https://b2broker.com/ar/products/mt5-white-label/


وايت ليبل لمنصات التداول


ابدأ عملك التجاري بسرعة دون تكاليف كبيرة وقم بتوفير
الوقت والأموال والموارد!

لا حاجة لتطوير أو تكوين أو صيانة البنية التحتية للوساطة الخاصة بك. نحن نقوم بكل هذا!

تتضمن حزمة الوايت ليبل الخاصة بنا كل من الخيارات التالية
منصات تداول بعلامتك التجارية وشعارك الخاص

منصات قائمة على الويب

إصدارات للهاتف والجهاز اللوحي

إصدارات سطح المكتب

تكوين مجموعات للتداول حسب نوع حسابك


تكوين وإعداد أدوات التداول والمصاريف المطبقة مثل
العمولات، المارك-أب… إلخ.

Book-A ECN/STP حساب هامشي واحد لمجموعات

إدارة الميتاتريدر

لا يوجد رسوم للاستضافة

تقارير متقدمة مؤتمتة

دعم فني 24/7


سيولة الفوركس وعقود الفروقات 
والعملات المشفرة (أكثر من 800 منتج قابل للتداول)

 (TY3 ،NY4 ،LD4) استضافة من المستوى الأول

Book-B و Book-A توفير مجموعات

(AMTS ,OneZero ,PrimeXM) حساب هامشي مخصص

B2Broker  تساعد في إدارة وصيانة وتوفير الدعم لبرامج البنية التحتية الخاصة بك.

ستحصل أيضاً على
دعم احترافي متعدد اللغات 7/24

تقارير متقدمة

تيارات تدفق أسعار مختلفة


تدفقات سيولة مختلفة مع هوامش ربح مختلفة 
(مارك-أب)

ملحقات وإضافات رئيسية للميتاتريدر

تكامل مع B2Core (مكتب العميل)

PAMM تكامل مع منصة ناسخ الصفقات و

حل IB متكامل ومتعدد المستويات

تكامل مع بوابة الدفع بالعملات المشفرة


الكل بمكان واحد / المؤشرات / السلع / عقود الفروقات
 الأسهم العملات المشفرة والنقدية / المعادن 

حل شامل بسعر تنافسي للغاية. اجعل من B2Broker شريكك الآن!

لا تضيع الفرصة! ابدأ اليوم!



منصة إدارة الأموال والأصول

Visit PAMM page Visit MAM page Visit Copy Trading page

https://b2broker.com/ar/products/pamm-platform/
https://b2broker.com/ar/products/mam-platform/
https://b2broker.com/ar/products/copy-trading-platform/



قم بإنشاء أي منتج استثماري مبني على منصة الاستثمار الخاصة

بنا. حل مثالي لتجار البيع بالتجزئة والمؤسسات والمستثمرين

(إدارة محافظ).
متكاملة تماماً مع ميتاتريدر5/4

المزود المستقل 1

المستثمر 2


المستثمر 1

المستثمر 1

$600
المستثمر 2

$150

المستثمر 3

$130

المستثمر 4

$120
حساب استثماري 2
للمستشار الخبير (التداول الآلي)

60%

15%

13%

12%

حساب استثماري 1
المتابعللتداول اليدوي

المزود المستقل 2

المزود المستقل 3

x2

x1

امكانية النسخ العكسي

ناسخ الصفقات PAMM MAM

واجهة ويب
تمنح واجهات الويب لعملائك تحكم كامل بحساباتهم من أي جهاز

إنشاء الحسابات

إمكانية الإيداع والسحب

التحقق من إحصائيات الحساب التفصيلية

الاشتراك وإلغاء المتابعة

متوافقة مع الهاتف الجوال

لا يوجد إضافات (بلغ-إن) على الميتاتريدر

منصتنا متصلة بـالميتاتريدر عبر API المدير، لذا ليست هناك حاجة لتثبيت أي ملحقات إضافية أو تحميل إضافي على سيرفرات

الميتاتريدر. يمكن استضافة النظام الأساسي على خادم العميل.

إمكانية تحميل تاريخ وسجلات التداول
يمكنك جذب مديري الأموال الناجحين وإضافة تاريخ التداول الخاص بهم إلى لوحة المتصدرين.

دفع الرسوم بشكل آلي

يمكن لمنصة الاستثمار الخاصة بنا دفع أربعة أنواع من الرسوم بشكل آلي: رسوم النجاح أو رسوم الأحجام أو رسوم الإدارة.

 أو رسوم الأرباح للصفقات المربحة فقط

API JSON نوافذ ذكية و

يمكنك دمج نافدة الليدربورد الذكية (widget) مع الرسوم البيانية للمتداولين في موقع الويب الخاص بك بسهولة مثل

.API REST JSON فيديو على اليوتيوب! بالنسبة لعمليات الدمج المخصصة، يمكنك استخدام  



مزود السيولة والتكنولوجيا الخاصة بك

www.b2broker.com

https://b2broker.com/ar/

