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ما هو الوسيط املعرف؟ مقدمة

من هم العمالء األمثل للوسيط املعرف؟

نصائح لتحقيق النجاح كوسيط معرف.

من هم العمالء الخرباء و ملاذا 
يعتربون أفضل العمالء؟

تلبية احتياجات العمالء.

كيفية تحويل العمالء املهتمني 
إىل عمالء نشطني.

فوائد العمل مع رشكة 
وساطة حسنة السمعة.

كيفية الحفاظ عىل العمالء النشطني

.Tickmill بعض املعلومات عن

التخطيط إلبقاء العمالء نشطني.

 رشوط التداول

وضع خطة عمل للوسيط املعرف.

.Tickmill كيف تصبح وسيطاً معرفاً مع

فرص جديدة للوسطاء املعرفني.

التعليم

ما هي وظيفة الوسيط املعرف 
بالضبط, وكيف يكسب املال؟

كيف ميكن للوسيط املعرف من ميكنه أن يصبح وسيطاً معرفاً؟
كسب العمالء؟

ما هي قنوات االتصال 
املتاحة للوسيط املعرف؟

فوائد وسائل التواصل 
اإلجتامعي للوسيط املعرف

 إنشاء حسابحساب تجريبي
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إن عامل الوسيط املعرف هو عبارة عن مشهد مثري وجديد ميكن لجميع املتداولني فيه مبختلف إمكانياتهم أن يحصدوا الجوائز واملكافآت. والعمل 

كوسيط معرف يتكامل مع تداوالتك بطريقة رائعة, كام ميكن إدارته كعمل مستقل. يف هذا الكتاب اإللكرتوين سنعطيك نظرة شاملة عىل عامل 

الوسيط املعرف من األلف إىل الياء ملساعدتك عىل فهم ماهية هذا الدور املثري, وكيفية عمله, وكيفية تحقيق االستفادة عرب املشاركة فيه.

نظراً الحتوائه عىل العديد من األفكار الرئيسية واملعلومات املفيدة املرتبطة بهذه الصناعة, فإن هذا الكتاب اإللكرتوين 

سيكون مبثابة دليل كامل لكل شخص مهتم بدخول عامل الوسطاء املعرفني, واالرتقاء بعمله إىل املستوى التايل.

وكعادتنا, نحن نقدر مالحظاتكم , ونتطلع إىل سامع أفكاركم واستفساراتكم حول املعلومات الواردة.

.Tickmill فريق أبحاث

 إنشاء حسابحساب تجريبي
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ببساطة, يقوم الوسطاء املعرفون بدور 
وكالء إحالة لصالح رشكات الوساطة 

من خالل تقديم عمالء جدد.

لقد أدى تطور التداول عرب اإلنرتنت إىل فتح عامل من الفرص لقطاع معني من السوق مل يكن موجوداً 

من قبل. حيث أصبح بإمكان متداويل التجزئة اآلن تحقيق الربح من تحركات أسواق العمالت 

متاماً  كام تفعل البنوك االستثامرية واملؤسسات الضخمة األخرى. ومع زيادة أعداد متداويل التجزئة 

.IBs خالل السنوات األخرية ظهر مستوى جديد من الفرص وهو: الوسطاء املعرفون أو

يف بداية األمر, بدأ الوسطاء املعرفون بالعمل يف سوق السلع اآلجلة, لكنهم اكتسبوا شعبية متزايدة 

يف سوق الفوركس, حيث شهد هذا القطاع انفجاراً يف الحجم خالل السنوات األخرية.

حالياً يقوم الكثري من األشخاص بهذه الوظيفة بصفة غري رسمية. عىل سبيل املثال, من 

الشائع جداً أن يخرب املتداولون أصدقائهم حول تجربة جيدة مروا بها مع رشكة وساطة 

معينة, لينصحوا أصدقائهم بالعمل مع هذا الرشكة. لكن, ميكنك ترتيب اتفاق رسمي 

مع رشكة الوساطة لتصبح وسيطاً معرفاً وتقوم بإحالة األشخاص بصفة رسمية.

نظراً الزدهار صناعة الفوركس بالتجزئة خالل السنوات األخرية, فقد ازدهر معها أيضاً فرع 

جديد تابع لهذه الصناعة, وهو يقوم عىل توفري خدمات تعليم الفوركس والتحليل وتقديم 

التوصيات. حيث ميكن للمتداولني الناجحني مشاركة تحليالتهم لألسواق وتقديم دروس تعليمية 

عرب اإلنرتنت. كام يقوم بعض املتداولني مبشاركة صفقاتهم بحيث ميكن للمشرتكني معهم متابعة 

أنشطة تداوالتهم. وعادًة ما يقدم هؤالء املتداولون خدماتهم عرب مواقعهم اإللكرتونية الخاصة, 

مستخدمني وسائل التواصل االجتامعي ورشح امليزات اإليجابية لكسب متابعني جدد.

لقد خلقت صناعة الوسطاء املعرفني ثروة من الفرص للمتداولني الذين يتطلعون إىل 

تقديم خدماتهم, حيث أصبح بإمكانهم اآلن إقامة رشاكات مع وسطاء ذوي سمعة حسنة 

لكسب العمالء, باإلضافة إىل إمكانية الوصول إىل أسواق أكرب مبوارد أفضل.

ما هو الوسيط املعرف؟

 إنشاء حسابحساب تجريبي
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ما هي وظيفة الوسيط املعرف بالضبط, وكيف يكسب املال؟

عميل 1#

وسيط معرف

عميل #5عميل #4عميل #3عميل 2#
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كام أوضحنا أعاله, فإن الوسطاء املعرفني يكسبون املال جراء إحالة األشخاص إىل رشكة الوساطة 

التي يعملون معها. لكن, عىل الرغم من أن العملية تبدو بسيطة, إال أنه من املهم أن نتذكر أن 

الوسطاء املعرفني ال يحصلون عىل املال إال عن العمالء الذين يصبحون عمالء نشطني.

عىل سبيل املثال، لنفرتض أن الوسيط املعرف قام بإحالة خمسة من أصدقائه إىل رشكة الوساطة, 

وقام ثالثة منهم فقط بفتح حساب حقيقي وأودعوا فيه املال. هذا يعني أن الوسيط املعرف 

سوف يكسب املال عن هؤالء الثالثة فقط الذين استمروا و أصبحوا عمالء نشطني.

اآلن، قد تتساءل كيف يكسب الوسيط املعرف املال عن عمالئه النشطني!

بشكل أسايس، ستحدد اتفاقية الوسيط املعرف عمولة متفق عليها, بحيث سيتم دفعها إىل 

الوسيط املعرف مقابل حجم التداول املنفذ من قبل العمالء الذين قام بإحالتهم.

يف كل مرة يحيل فيها الوسيط املعرف عميالً نشطاً، فيقوم العميل بفتح حساب ويبدأ بالتداول وتنفيذ 

الصفقات بحجم معني، عىل سبيل املثال 1 لوت, ستقوم رشكة الوساطة بدفع املال للوسيط املعرف 

بناًء عىل حجم تداوالت هذا العميل النشط. وكلام زاد حجم التداول، كلام زادت العموالت.

عادًة ما يحصل الوسيط املعرف عىل عمولة محددة مقابل كل لوت يتم تداوله من قبل عمالئه.

هل أنت جاهز للبدء بكسب العموالت؟

افتح حساب وسيط معرف هنا

 إنشاء حسابحساب تجريبي
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من ميكنه أن يصبح 
وسيطاً معرفاً؟

كيف ميكن للوسطاء 
املعرفني كسب العمالء؟

الخرب السار هو أنه ميكن ألي شخص أن يصبح وسيطاً معرفاً, بغض النظر 

عن مدى خربته يف املجال املايل، أو عن امتالكه للدعم واملوارد واألدوات 

املناسبة. فحتى أصحاب الخربة القليلة أو املعدومة ميكنهم النجاح.

يف البداية، يكون أكرث الوسطاء املعرفني نجاحاً هم املتداولون النشطون الخرباء

فغالباً ما يجد املتداولون القادرون عىل تحليل األسواق بأساليب مفيدة 

وملفتة أن بإمكانهم استغالل خرباتهم لجذب املزيد من العمالء.

لقد متكن العديد من متداويل التجزئة الناجحني من تأسيس عمل قوي كوسطاء 

معرفني، فهم يقدمون خدماتهم التحليلية لعمالئهم بشكل حرصي.

ميكن للوسطاء املعرفني الذين بدأوا للتو يف بناء شبكة عمالئهم أن يحيلوا العمالء الذين تربطهم 

بهم عالقة مبارشة. فغالباً ما يقوم العمالء بالتسجيل مع رشكة وساطة معينة بناًء عىل نصيحة من 

شخص يعرفونه، كام أنهم سيتمكنون من االستفسار عن املعلومات وطلب املشورة بسهولة أكرب.

وعىل الرغم من أن هذه الطريقة تتمتع مبعدل نجاح أعىل بكثري, ألن املتداولني 

يثقون بالشخص الذي قام بإحالتهم, إال أن عدد العمالء سيكون محدوداً.

لكن, ال يعمل جميع الوسطاء املعرفني عىل هذا املستوى الضيق, فالعديد من متداويل 

التجزئة أصبحوا وسطاء معرفني كوسيلة لزيادة دخلهم. حيث ميكن للوسطاء املعرفني 

الرتويج لخدماتهم واستهداف جمهور أوسع باستخدام اإلنرتنت, وبالتايل الحصول 

عىل عدد أكرب من اإلحاالت, والعمالء النشطني, ويف نهاية املطاف, العموالت.

لقد أصبحت وسائل التواصل االجتامعي أداة ال تقدر بثمن بالنسبة للوسطاء 

املعرفني باعتبارها وسيلة للرتويج لخدماتهم وجذب عمالء جدد. وسنقوم بعد 

قليل برشح تفصييل ملختلف األساليب املستخدمة لجذب العمالء.
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ما هي قنوات االتصال املتاحة للوسطاء املعرفني؟

حني يتعلق األمر بالرتويج لخدماتهم عرب اإلنرتنت, فاإلنرتنت يوفر مجموعة ال حرص لها 

من وسائل االتصال. أوالً، ميكن للوسطاء املعرفني إنشاء مواقع إلكرتونية  واستخدامها 

“كصفحات هبوط”, وتقديم محتويات ونصائح وفرص ومعلومات متعلقة بالتداول 

عرب هذه املواقع. كام ميكنهم بعد ذلك إنشاء قامئة للعمالء الذين تم جذبهم.

كام أن وسائل التواصل االجتامعي تعترب أداة قوية للوصول إىل العمالء املحتملني. وباإلضافة إىل 

املجموعات والصفحات عىل منصات التواصل االجتامعي التي تلفت انتباه املتداولني, فإن تطبيقات 

مثل WhatsApp و Telegram و We Chat, هي أيضاً أدوات قوية لجذب العمالء املحتملني.

لقد أصبحت منتديات التداول املعروفة حجر األساس التقليدي لعمل الوسيط املعرف. فالتفاعل 

مع املتداولني اآلخرين ورشح املعلومات املفيدة حول األسواق هي وسيلة قوية لبناء سمعة 

طيبة. وكثري من املتداولني الجدد يتعلمون من املتداولني املتواجدين يف منتديات التداول، ولطاملا 

كان الوسيط املعرف قادراً عىل الحصول عىل إحاالت جديدة عرب استخدام مثل هذه املواقع.

إىل جانب ذلك، يستخدم معظم الوسطاء املعرفني وسائل التواصل االجتامعي للتواصل مع العمالء, والرتويج 

لخدماتهم, وكسب عمالء جدد. وفيام يتعلق بقنوات االتصال فإن الجزء األكرب من االتصاالت يتم عرب الربيد 

.Snapchat و Instagram ومؤخراً عرب قنوات اجتامعية مثل ,Twitter و Facebook اإللكرتوين و

وسيط معرف

عمالء

مدونات وسائل التواصل منتدياتتعليم فوركس
اإلجتامعي

موقع إلكرتوين
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فوائد وسائل التواصل االجتامعي للوسيط املعرف

عىل ما يبدو فالشعبية املتزايدة لوسائل التواصل االجتامعي أتاحت فرصة هائلة للوسطاء املعرفني. 

فقد أصبح من السهل جداً عىل الوسيط املعرف اإلعالن والرتويج لخدماته واكتساب عمالء جدد. يف 

املايض، كان يتوجب عىل الوسطاء املعرفني استخدام املواقع اإللكرتونية الخاصة بهم, وخوض عملية 

بطيئة إلنشاء قوائم الربيد اإللكرتوين )أو الدفع مقابل الحصول عىل هذه القوائم، وهو أمر يعترب 

مكلف( لبناء قاعدة عمالء قوية. لكن وسائل التواصل االجتامعي أحدثت ثورة يف كيفية مشاركة 

املحتوى, وهذا املحتوى هو ما سيساعد الوسطاء املعرفني عىل كسب العمالء يف نهاية املطاف.

تتمثل الفائدة الرئيسية لوسائل التواصل االجتامعي يف سهولة مشاركة املحتوى وجذب 

 Instagram و Facebook و Twitter متابعني جدد. فعىل سبيل املثال, ميكن عند استخدام

إعادة نرش املنشورات من قبل جميع املستخدمني، مام يوفر للوسطاء املعرفني الفرصة لزيادة 

تواجدهم عىل اإلنرتنت, والوصول إىل عدد أكرب بكثري من العمالء املحتملني )وصول أكرب(.

حيث توفر جميع منصات التواصل االجتامعي اآلن حسابات تجارية متكنك من 

عرض اإلعالنات الخاصة بك. وميكنك استهداف جمهور محدد عرب هذه اإلعالنات، 

مام يتيح لك اختيار البلد, الجنس, العمر, االهتامم, وما إىل ذلك.

عىل سبيل املثال، لنفرتض أنك تقوم بنرش تحليالتك فنية مستمرة عىل Instagram كوسيلة للحصول 

عىل اإلحاالت, لكنك ترغب يف زيادة انتشارها. ميكنك عرض إعالن يستهدف الرجال الذين ترتاوح 

أعامرهم بني 20 و 50 عاماً, واملقيمني يف اململكة املتحدة, واملهتمني بالقطاع املايل والتداول.

إن الفرص التي يخلقها هذا الرتويج املستهدف تعني أن وسائل التواصل االجتامعي هي 

أداة ال تقدر بثمن بالنسبة للوسطاء املعرفني. ميكنك أيضاً مراقبة ميزانيتك للتأكد من أن 

الدخل الذي تحققه مقبول بالنسبة إىل نفقاتك, لتقوم بتعديلها بحسب ما يقتيض األمر.

مبجرد أن يتمكن الوسطاء املعرفون 
من إثبات وجودهم, ميكنهم 

أيضاً استخدام امليزات املدفوعة 
لوسائل التواصل االجتامعي.
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IB ًدليلك الكامل لتصبح وسيطاً معرفا

من هم العمالء األمثل 
للوسيط املعرف؟

من هم العمالء الخرباء و ملاذا 
يعتربون أفضل العمالء؟

عىل الرغم من أن جميع العمالء مفيدين طبعاً للوسطاء املعرفني, إال أن بعض 

العمالء يكونون أكرث فائدة من غريهم, وهم املتداولون الخرباء. فإحالة العمالء 

الخرباء مجزية أكرث بكثري من إحالة العمالء الجدد أو األقل خربة.

املتداولون الخرباء هم املتداولون الذين ينشطون يف السوق منذ عام أو أكرث. فعادًة 

ما يكون هؤالء قد مروا بتجربة خسارة املال, فقاموا بتعديل اسرتاتيجياتهم وشحذ 

مهاراتهم. مييل املتداولون الخرباء إىل التداول برأس مال أكرب, وامتالك طريقة تداول أكرث 

ثباتاً، لذلك فهم ميثلون احتامالً أكرب لعالقة طويلة األمد من املتداولني الجدد.

يف حني, مييل معظم املتداولني الجدد إىل البدء بإيداعات أصغر بكثري، وغالباً ما يصابون 

باإلحباط من الخسائر التي سيتعرضون لها حتامً خالل عملية التعلم. إضافة إىل ذلك، 

عادًة ما يكون للمتداولني املتقدمني مجموعة أفضل من املعارف و العالقات، وهم 

املتداولون اآلخرون. وبناًء عىل ذلك، ميكن أن تؤدي إحالة املتداولني املتقدمني إىل تدفق 

أكرب للعمالء املحتملني, وبالتايل إنشاء عالقات أكرث ربحية يف نهاية املطاف.
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IB ًدليلك الكامل لتصبح وسيطاً معرفا

كيفية تحويل العمالء املهتمني إىل عمالء نشطني

حسناً, لقد تحدثنا حتى اآلن عن وظيفة الوسيط املعرف, والوسائل التي ميكنه 

استخدامها لزيادة اإلقبال. وكام أوضحنا، فإن الوسطاء املعرفني يحصلون عىل األموال 

مقابل املتداولني الذين يتم تحويلهم إىل عمالء نشطني مع رشكة الوساطة املحددة. 

لذلك, كيف ميكن للوسيط املعرف تحويل العميل املهتم إىل عميل نشط؟

إن الطريقة التي يعمل بها معظم الوسطاء املعرفني هي بنرش مستوى معني من املحتوى املجاين 

القيم عرب اإلنرتنت، بدءاً من طرح نظرة عامة تحليلية اسبوعية للسوق إىل رشح بعض أفكار 

التداول املتاحة للجميع. بعد ذلك سيذكر الوسيط املعرف أن أي متداول سيصبح عميالً نشطاً 

يف رشكة الوساطة املعنية, سيحصل عىل حق الوصول إىل املواد الحرصية. أما فيام يتعلق باملواد 

املقدمة للعمالء املحتملني، فإن أهم العوامل الرئيسية تتمثل يف جودة املحتوى وكميته وتفرده.

عىل سبيل املثال، لنقل أن املحتوى العام املتاح مجاناً من قبل الوسيط املعرف هو 

عبارة عن مقطع فيديو مدته 15 دقيقة يتم نرشه يف بداية األسبوع ليعطي نظرة 

عامة حول السوق, ويسلط الضوء عىل بعض أفكار التداول. ثم ميكن للوسيط املعرف 

أن ينرش رسامً بيانياً واحداً يومياً يرشح فيه بعض التحليالت األساسية.

بعدها يقوم الوسيط املعرف بعرض إمكانية الوصول إىل ندوة إلكرتونية تفاعلية مدتها 

ساعة واحدة يف بداية كل أسبوع، مع رشح أفكار تداول محددة لكل متداول يصبح عميالً 

نشطاً, إىل جانب إرسال إشعارات يومية للمتداولني حول أفكار تداول محددة, باإلضافة 

إىل إمكانية الدخول إىل غرفة دردشة للتحاور حول السوق مع الوسيط املعرف.

إن تقديم خدمات إضافية كهذه ميثل طريقة رائعة لتحويل العمالء املهتمني إىل عمالء نشطني.

“يف نهاية األمر، الطريقة األكرث فعالية 
لتحويل املتداولني إىل عمالء هي عرب 
تقديم خدمات معينة عىل املستوى 
العام، وخدمات أكرب عىل املستوى 

الخاص أي للعمالء النشطني
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IB ًدليلك الكامل لتصبح وسيطاً معرفا

التخطيط إلبقاء العمالء نشطنيكيفية الحفاظ عىل العمالء النشطني

من املهم أن تتذكر أن العمل مل ينته بعد مبجرد نجاحك يف تحويل األطراف املهتمة إىل عمالء نشطني. 

تذكر أنه، بصفتك وسيطاً معرفاً فأنت ستحصل عىل العموالت مقابل كل لوت يتم تداوله من قبل 

عمالئك النشطني. لذلك، عند نجاحك بتحويل أحد العمالء وقيامه باإليداع وبدء التداول، سيكون 

من مصلحتك كوسيط معرف أن يتداول هذا العميل ألطول فرتة ممكنة. وهذا يرتبط مبا ناقشناه 

سابقاً حول املتداولني الخرباء الذين ميثلون أفضل العمالء النشطني، فعادًة ما يكون مشوارهم يف 

التداول أطول. ورغم ذلك، ميكن للوسيط املعرف أن يساعد أيضاً يف إبقاء العمالء نشطني.

إن تقديم تحليل عميق وفعال للسوق يعترب طريقة رائعة للمساعدة يف دعم العمالء النشطني 

وإبقاءهم يتداولون. فالعديد من املتداولني يستفيدون من التعليم واإلرشاد سواء كان عىل شكل 

أفكار تداول اسبوعية أو يومية, أو دروس تعليمية أكرث تفاعلية مثل مكاملات السكايب أو الندوات 

اإللكرتونية، فتقديم الدعم املتواصل هو أفضل طريقة للمساعدة يف إبقاء العمالء نشطني.

هناك طريقة رائعة أخرى للحفاظ عىل نشاط تداول العمالء, وهي تقديم مستوى أعىل من الخدمة مع مرور 

الوقت, بدءاً من الندوات اإللكرتونية أو أفكار التداول املتواصلة، إىل الجلسات التعليمية الشخصية. تذكر أن 

العميل سيبقى نشطاً طاملا أنه يشعر بأن هناك قيمة لخدماتك. لذلك، يتعني عىل الوسيط املعرف أن يحرص 

عىل توفري مواد جديدة باستمرار, وأن يركز عىل خدمة العمالء للحفاظ عىل عالقات جيدة واحرتافية معهم.

يحتاج الجزء األخري من خطة العمل إىل تحديد اسرتاتيجيتك الخاصة إلبقاء عمالئك نشطني. مبجرد تسجيل 

العميل مع رشكة الوساطة، من الرضوري أن يستمر الوسيط املعرف بتقديم مواد جديدة وتوفري خدمة 

العمالء بشكل متواصل إلبقاء العميل سعيداً ويتداول باستمرار. سيقوم الوسطاء املعرفون ضعيفو املستوى 

بالرتكيز عىل أفكار التداول املكررة دون االهتامم بالنتيجة, فهم يتطلعون فقط إىل كسب عمولة من صفقات 

العميل قبل أن يقوم بإغالق حسابه يف نهاية املطاف. إن السعي لتقديم مواد مستمرة وعالية الجودة وتحقق 

إفادة فعلية للمتداولني هو أسلوب عمل أفضل بكثري, وسيبقي العمالء نشطني لفرتة أطول بكثري.

هل متلك هذه املهارات بالفعل؟

اضغط هنا لفتح حساب وسيط معرف

| 11 |

www.tickmill.com/ar

 إنشاء حسابحساب تجريبي

https://secure.tickmill.com/users/register?lang=19?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/ar/accounts/demo-account/?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://secure.tickmill.com/users/register?lang=19?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links
https://www.tickmill.com/ar?utm_source=ebook&utm_medium=the_ultimate_guide_to_becoming_an_ib&utm_campaign=ebook_links


IB ًدليلك الكامل لتصبح وسيطاً معرفا

وضع خطة عمل للوسيط املعرف

ميكن للوسيط املعرف الناجح أن يحقق دخالً جيداً. لكن، إذا رغب أي متداول يف النجاح يف هذا املجال فيجب عليه 

يكون منظامً. وكام هو الحال يف أي مجال ستحتاج إىل خطة عمل. ويجب أن تحدد هذه الخطة بشكل تفصييل 

الطريقة التي ستوسع بها أعاملك منذ اليوم األول الذي ستصبح فيه وسيطاً معرفاً، حتى أنها يجب أن تتضمن كيفية 

تحقيق أهداف محددة مثل كسب عمولة معينة كل شهر، والعمل مع عدد معني من العمالء النشطني إلخ..

فيام يتعلق مبحتوى خطة عملك, يجب عليك أن تفكر يف النقاط التالية:

أ(- خلق الوعي واالهتامم.

ب(- تحويل العمالء املهتمني إىل عمالء نشطني.

ت(- إبقاء العمالء نشطني.

حني يتعلق األمر ببناء الوعي وخلق االهتامم، من الرضوري الرتكيز عىل تطوير موقع إلكرتوين ذو 

مظهر احرتايف, وإنشاء مجموعة واسعة من الحسابات عىل وسائل التواصل االجتامعي، بحيث ميكنك 

استخدامها للوصول إىل جامهري متنوعة. ويجب أن تذكر جميع املواقع اإللكرتونية والحسابات الخدمات 

واملزايا التي تقدمها للعمالء بشكل واضح مع وضع روابط لرشكة الوساطة ايل تتعامل معها.

فيام يتعلق بخلق االهتامم، يتعني عليك التفكري يف املحتوى الذي ستقدمه كاختبار للعمالء املحتملني. كام 

يجب أن تفكر يف عدد املرات التي ستنرش فيها املحتوى والتي ستتفاعل فيها مع العمالء املحتملني. كام يجب 

أن تحرص عىل إدارة جميع قنوات وسائل التواصل االجتامعي بفعالية وتحديثها باستمرار.

مبجرد تحديد قنوات االتصال املختلفة, والتفكري يف املحتوى الذي ستقدمه ويف كيفية خلق 

االهتامم، يجب عليك التفكري يف كيفية تحويل العمالء املهتمني إىل عمالء نشطني. يجب عليك 

قضاء بعض الوقت يف وضع اسرتاتيجيات فعالة كتقديم محتوى مميز, وتوفري وسائل أكرث تفاعلية, 

ومستويات أعىل من الخدمة للمساعدة يف تحويل األطراف املهتمة إىل عمالء نشطني.

قد يكون من املفيد أيضاً دراسة األنواع املختلفة للمتداولني الذين تتطلع إىل جذبهم عن طريق إنشاء 

ملفات تعريف للمستخدمني. حيث تحدد هذه امللفات الخصائص األساسية للمتداولني الذين تريد 

جذبهم. عىل سبيل املثال ميكن فرز املتداولني حسب نوع اسرتاتيجية التداول أو حسب مستويات 

الخربة. ميكنك بعد ذلك تخصيص املحتوى لجذب أنواع معينة من املتداولني إىل موقعك.
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IB ًدليلك الكامل لتصبح وسيطاً معرفا

فرص جديدة للوسطاء املعرفني

مع استمرار منو سوق التجزئة واستمرار التقدم التكنولوجي, ازدهرت الفرص املتاحة للوسطاء 

املعرفني. ففي حني أن خدمات الوسطاء املعرفني كانت تقترص عىل تقديم التحليالت 

والتوصيات والندوات التعليمية, أصبح العديد من الوسطاء املعرفني اآلن يقدمون خدمات 

تداول أكرث عرصية. فانتشار االكسبريتات )EAs( وخوارزميات التداول جعل الوسطاء املعرفني 

قادرين عىل تقديم خدمات التداول التلقايئ عرب رشكة الوساطة التي يتعاملون معها.

عىل سبيل املثال، لنقل أن الوسيط املعرف يقوم بتطوير اكسبريتات مربحة باستمرار, وأنه يتيح للعمالء 

 MT4 إمكانية استخدامها. إذاً, بدالً من أن يدفع املتداولون مثن االكسبريت ثم يقوموا بتثبيته عىل منصات

الخاصة بهم، ميكنهم أن يفتحوا حساباتهم مع رشكة الوساطة التي يحددها الوسيط املعرف ليحصلوا 

عىل االكسبريت الخاص به. بعد ذلك، سيتم دفع عمولة للوسيط املعرف مقابل كل لوت يتم تداوله من 

قبل مستخدمي االكسبريت الخاص به – وهذا يفتح سوقاً جديدًة بالكامل أمام الوسيط املعرف.

ميتلك بعض الناس الوقت والرغبة  لتعلم التداول, ويريدون الحصول عىل تحليل وتعليم منتظم. بينام يريد 

البعض اآلخر كسب املال ببساطة, لذلك فهم يرون أن الحصول عىل برنامج تداول آيل هو خيار أكرث جاذبية.
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نصائح لتحقيق النجاح كوسيط معرف

قم مبا ييل

قدم معلومات قيمة, ولبي احتياجات العمالء.

حاول الوصول إىل املزيد من العمالء املحتملني.

كن انتقائياً. زّود مجموعتك املستهدفة مبحتوى وخدمات مخصصة لهم وقادرة عىل جذبهم.

أنشئ عالقات طويلة األمد. حافظ عىل مستوى معني من الثقة من خالل املتابعة الدامئة والحرص عىل املصداقية.

كن متكيفاً   - حاول توفري املحتوى باللغة املناسبة مع تأمني املوارد القابلة لالستخدام يف املواقع التي تستهدفها.

أنهي عملك: اسَع لتحويل العمالء.

ابق مواظباً: إذا كنت تستخدم املنتديات، أو Facebook، أو غريها من قنوات التواصل 

االجتامعي ، فيجب أن تحرص عىل مواصلة النرش وإضافة التحديثات.

اعمل مع رشكة وساطة جيدة. إنها الطريقة الرئيسية لضامن النجاح الحقاً.

ال تقم مبا ييل

ال تترسع يف الرتويج لنفسك. خذ الوقت الالزم لفهم احتياجات العميل.

ال تكن عدوانياً.

ال تقدم وعود أو ضامنات لألداء. يجب أن يكون املتداولون مدركني لحقيقة ما سيقدمون عليه.

ال تكن مضلالً أو غامضاً. يحق لكل متداول الحصول عىل معلومات صادقة وواقعية حني يستثمر.

ال تشّهر أو تتكلم بالسوء عن املنافسني )سواء رشكات الوساطة أو الوسطاء املعرفني اآلخرين(.

ال تعمل مع رشكات وساطة سيئة. ال ميكن للوسيط املعرف بناء عالقات طويلة األمد إذا كانت الخدمات التي تقدمها رشكة الوساطة سيئة.
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تلبية احتياجات العمالء

أن تكون نشطاً يف املنتديات واملجموعات،خدمة العمولة املرتجعة,

املواقع والقنوات اإلخبارية, أو التوصية بالجيد منها,

التعليم )امليداين املبارش أو عرب اإلنرتنت(,التداول االجتامعي / منصات التداول الخوارزمي،

مشاركة التوصيات,

تحليالت السوق,مراجعات وتقييامت ومقارنات جيدة،

مشاركة االكسبريتات,

عندما يتعلق األمر بإنشاء والحفاظ عىل وجودك كوسيط معرف ناجح، ينبغي أن تكون األولوية الرئيسية 

لضامن تلبية احتياجات عمالئك. هذا يعني، التأكد من امكانيتك لتوفري ما ييل:
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وقت وجهد أقل لتحويل العمالء والحفاظ عليهم.

الرتخيص والسمعة الطيبة.

سهولة أكرب يف إحالة العمالء.

املنتجات الجيدة سهلة البيع.

تأثري السمعة الحسنة بني املتداولني.

توفر موارد التسويق والدعم املتنوعة.

يف نهاية املطاف, سيكون الوسيط املعرف بنفس جودة رشكة الوساطة التي يعمل 

معها. بغض النظر عام إذا كانت تحليالته أو توصياته تحقق نتائج إيجابية, أو كانت 

خدمة العمالء التي يوفرها متجاوبة وجيدة، ألن أي متداول مير بتجربة سيئة مع رشكة 

الوساطة سيغلق حسابه يف نهاية األمر. إضافة إىل ذلك، عندما يروي هذا املتداول تجربته 

السيئة للمتداولني اآلخرين، فإن ذلك سيؤثر سلباً عىل سمعتك كوسيط معرف.

إذا حرصت عىل العمل مع رشكات الوساطة ذات السمعة الحسنة فقط, فعىل 

األرجح ستنجح يف تحويل األطراف املهتمة إىل عمالء نشطني. كام أن ذلك 

سيساعدك يف الحفاظ عىل هؤالء العمالء النشطني بعد أن يبدأوا بالتداول. إن 

التعامل مع رشكة وساطة ذات سمعة طيبة وترخيص قوي وتقييامت جيدة 

سيشجع املتداولني عىل اللجوء إىل خدماتك, وسيجعل عملك أكرث سالسة.
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لقد وضعنا سجل Tickmill الحافل بالنتائج املالية القوية والنمو املستقر يف موضع نحسد عليه كرشكة 

رائدة ومبتكرة وموثوقة يف السوق. ومع فريق مكون من أكرث من 100 شخص، قمنا بجمع بعض 

أملع العقول يف هذه الصناعة لنضمن عمل كل قسم من أقسام الرشكة عىل النحو األمثل.

من ناحية السمعة, تحظى Tickmill بسمعة حسنة وتقدير كبري كوسيط فوركس, وهي حاصلة 

 CySEC و ,FSA )Labuan(, FSCA )SA(,)اململكة املتحدة( FCA عىل 5 تراخيص: من

.Tickmill سيشيل(, وتعمل جميعها تحت نطاق مجموعة( FSA و ,)أوروبا(

بفضل عالقاتنا املختارة بعناية مع رشكائنا, توفر Tickmill سيولة عالية جداً. وهذه 

السيولة االستثنائية تعني أن Tickmill قادرة عىل توفري سربيد منخفض جداً 

يبدأ من 0 نقطة. كام يستفيد عمالؤنا من تنفيذنا فائق الرسعة, دون إعادات 

تسعري, باإلضافة إىل العموالت املنخفضة دون أي قيود عىل الربحية.
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IB ًدليلك الكامل لتصبح وسيطاً معرفا

فيام يتعلق بظروف التداول, توفر Tickmill بيئة رائعة لتحقيق النجاح:

إضافًة إىل هذه الظروف التشغيلية الرائعة، تعمل Tickmill عىل تعزيز 

العالقات طويلة األمد مع رشكائها والحفاظ عليها من خالل:

عموالت تداول منخفضة:

 	.VIP 2 وحدة عن كل 1 لوت/باالتجاهني يف حسابات

 	.Pro 4 وحدة عن كل 1 لوت/باالتجاهني يف حسابات

ال إعادات تسعري

ال قيود عىل اسرتاتيجيات التداول )مبا يف ذلك االكسبريتات, والهيدج, والسكالبينغ(.

ال يوجد حد أدىن للوقت املطلوب إلغالق الصفقة )ميكن إغالق الصفقة يف أي وقت(.

ال يوجد حد أدىن لتحرك السعر إلغالق الصفقة )ميكن إغالق الصفقة عىل أي عدد من النقاط(.

ال رسوم عىل اإليداعات: نحن نغطي رسوم اإليداعات لجميع املحافظ اإللكرتونية, كام 

نغطي رسوم الحواالت البنكية حتى $100 لإليداعات التي تبلغ $5,000 أو أكرث. نحن ال 

نفرض عليك أي رسوم تحويل عند استخدام وسائل اإليداع والسحب الخاصة بنا، لكن 

البنوك الوسيطة أو املحافظ اإللكرتونية قد تقوم بذلك، وهذا األمر خارج عن إرادتنا.

يحصل العمالء عىل خصم مقداره %5 عىل العموالت يف حسابات 

Pro، حني تتم إحالتهم من قبل أحد الرشكاء.

أمان األموال.

يتم االحتفاظ بأموال العمالء يف حسابات منفصلة.

بنوك رشكاء من الدرجة األوىل.

تكنولوجيا متقدمة للسيولة وتزويد األسعار والتجميع وغري ذلك.

منصة MT5 األشهر يف هذه الصناعة, ومنصة CQG للعقود اآلجلة وعقود الخيارات.

تنفيذ فائق الرسعة )متوسط رسعة التنفيذ 0.15 ثانية(.

العروض الرتويجية املخصصة.

املساعدة يف التسويق, وتقديم املشورة حول أفضل األساليب التسويقية.

رعاية األحداث والفعاليات.

توفري املنتجات املختلفة الخ.
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Tickmill كيف تصبح وسيطاً معرفاً مع

اآلن, بعد قراءتك الدليل الكامل للوسيط املعرف, رمبا حان الوقت لتتخذ الخطوة التالية  وتصبح وسيطاً معرفاً مع Tickmill. العملية بسيطة للغاية. فقط اتبع الخطوات التالية للبدء.

الخطوة 1:
 التسجيل

امأل الحقول املطلوبة مبعلوماتك الشخصية وخرباتك 

يف التداول إلمتام التسجيل يف منطقة العميل.

الخطوة 3:

أصبح وسيطاً معرفاً, وابدأ 
بدعوة املتداولني

ادخل غرفة الوسيط املعرف من خالل منطقة العميل, 

وقم بتفعيل حساب الوسيط املعرف الخاص بك.

كل يشء سيكون جاهزاً لتبدأ بالرتويج لنا. احصل عىل 

الروابط والشعارات والالفتات وصفحات الهبوط.

الخطوة 4:

 احصل عىل عموالت الوسيط املعرف

 ,Classic اكسب $10 عن كل 1 لوت يف حسابات

 VIP أو Pro و $2 عن كل 1 لوت يف حسابات

)عن صفقات الفوركس واملعادن املؤهلة(.

سيتم دفع عموالت الوسيط املعرف بعد أن 

يقوم العميل بفتح الصفقة ثم إغالقها.

الخطوة 2: 

فّعل حسابك

سجل الدخول إىل منطقة العميل, وقم بتحميل 

املستندات املطلوبة لتفعيل حسابك

إثبات الشخصية	 

إثبات العنوان	 

هل لديك أية استفسارات؟ تواصل معنا 

وسنقوم باالتصال بك يف أقرب وقت ممكن.
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IB ًدليلك الكامل لتصبح وسيطاً معرفا

 إنشاء حساب

حساب تجريبيحساب حقيقي

أهم املميزاتأهم املميزات

التفوق مع رشوط التداول استثنائية

استفد من الفروق الضيقة والعموالت التنافسية.

تجربة ظروف السوق الحقيقية

مارس التداول يف الوقت الحقيقي واخترب األدوات واالسرتاتيجيات وشحذ 

مهاراتك التجارية يف بيئة خالية من املخاطر متاًما.

انجح مع ال MT5 املطلقة 

التحليل الفني املتقدم ، +50 املؤرشات والرسوم البيانية للتخصيص ... يف 39 لغة.

منصة التداول مجهزة بالكامل

استكشف املجموعة الكاملة من األدوات وامليزات القابلة للتخصيص التي 

توفرها منصة MT5 لتحسني أداء التداول الخاص بك.

تنويع محفظتك

ميكنك الوصول إىل اآلالف من األدوات املالية عرب 6 فئات من األصول مبا يف ذلك 

الفوركس ومؤرشات األسهم والسلع والسندات والعقود اآلجلة والخيارات.

+80 أدوات التداول عرب 4 فئات األصول

الوصول إىل مجموعة واسعة من األسواق مبا يف ذلك الفوركس ومؤرشات األسهم 
والسلع والسندات واكتشاف بعض من هوامش أدىن يف السوق.
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