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���ذا ��� أن ����ر
MININGCITY

ًالتداوالت الخالية من العموالت موجودة يف كل مكان. املستثمرون األك� ذكاء هنا.

منصات قوية وبديهية لكل نوع من املستثمرين

املزيد من خيارات االستث�ر. املزيد من الفرص للنمو.

دعم واسع املعرفة عند الحاجة إليه

نحن نقدم نصائح ومنتجات وخدمات استث�رية فائقة ملساعدتك يف البناء واإلدارة و
ح�ية ثروتك.

إدارة ال�وة

ًيف عرص الحمل الزائد للمعلومات ، دعونا نقوم بالعمل الشاق نيابة عنك. نحن نقوم برعاية األك� تنوعا
أبحاث السوق ودمجها مع خربتنا الخاصة ملساعدتك عىل التنقل املايل
األسواق وتحقيق أقىص استفادة من استث�راتك. االستث�ر معنا يعني القرار الصحيح.
عهد إلينا باستث�راتك وإدارة ثرواتك وتأكد من رضاك.

إدارة االستث�ر

تشتهر مدينة التعدين بخربتها واحرتافها. فريقنا من التجار ذوي الخربة ،
يقوم أخصا� املبيعات والتعدين بإجراء املسح وإجراء أبحاث السوق التي ال نهاية لها وبالتايل تجنب ذلك
ثغرات يف تقديم األفضل ألعضائنا يف جميع أنحاء العا�. نحن نحتفظ باملراكز األوىل يف العمالت املشفرة
سوق االستث�ر ، اخرت مدينة التعدين.

املبيعات والتجارة



������ت ���
Mining City هي عبارة عن منصة عاملية توفر قوة التجزئة لتعدين العمالت املشفرة. من خالل التجربة

ثقة العمالء يف جميع أنحاء العا�! Mining Cityوالدراية التكنولوجية ، اكتسبت 
مدينة التعدين هي استث�ر رقمي عاملي متعدد األصول (عملة مشفرة ، تسال ، رصاف آيل بيتكوين ، ذهب)

منصة تقدم خدمات مالية لسوق عاملي يف أمريكا وخارجها. مكان سهل وآمن
لالستث�ر والتجارة وإدارة األصول الرقمية الخاصة بك. مدينة التعدين هي تجربة فريدة لنظام االستث�ر

�كن املستخدم� من االستث�ر مبارشة ب� فئات األصول مع املدفوعات املضمنة لتسهيل املستقبل
حيث �كن للجميع الوصول إىل الخدمات املالية. مبني عىل أساس من التقنيات املسجلة امللكية و

األمن ، مدينة التعدين تحتضن مستقبال �كن لألفراد والرشكات يف جميع أنحاء العا� الوصول إليهً
إىل خدمات مالية آمنة وشفافة وعادلة ومعقولة التكلفة. مدينة التعدين تؤكد أنها ممتازة

السمعة من خالل الرتكيز بشكل كب� عىل الشفافية واألمن والتنظيم واملستمر
التواصل مع العمالء. هدفنا: مساعدة الناس يف جميع أنحاء العا� عىل الوصول إىل عا� الرقمية

أصول.



Mining City هي رشكة استث�رية لها مكتب يف هولندا. نحن مجموعة ديناميكية تركز بشكل رئييس
هو تزويد عمالئنا بأفضل خدمة ممكنة ، نقوم بتنويع إدارة املحافظ من خالل
تداول السلع واألصول املختلفة يف أسواق رأس املال بشكل عام ، ونكسب أيًضا من خالل
مساحة التشف� من خالل تعدين العمالت املعدنية الواعدة ، وبعد ذلك يتم الحصول عىل اإلتاوات من خالل التعدين و
تحولت إىل منصة أك� أمانًا وهي تداول األسهم والعمالت األجنبية.
ًتقدم الرشكة فرصا استث�رية طويلة األجل وقص�ة األجل ، وقد تم إنشاء مدينة التعدين يف
٢٠١٢ وبدأت يف البداية تداول األسهم والسندات والسندات ، وانخرطت يف تداول العمالت األجنبية يف عام ٢٠١٤ و
يف عام ٢٠١٦. مدينة التعدين هي Bitcoinكانت من ب� املتداول� الرواد للعمالت املشفرة يف ظهور 
ًيديرها حاليا فريق كب� يتمتع بخربة واسعة يف التطوير و
ًتنفيذ اسرتاتيجيات استث�ر منهجية. مديري مدينة التعدين ، جنبا إىل جنب مع الرشكة
ًحاليا ما يقرب من ٩٨ ٪ من الرشكة. مدينة التعدين Trustيستفيد املوظفون وأصحاب العمل. �تلك 

ًتوظف فريقا مكونًا من أك� من ١٣٠ متخصصا وتستثمر بكثافة يف التطور املستمر الذي يحركه البحثً
أنظمة توليد ألفا الكمية وتنفيذها الفعال عرب مجموعة واسعة من
فئات األصول السائلة. تؤكد الرشكة عىل حوكمة الرشكات القوية وتوف� األول
خدمة مستثمر من الدرجة األوىل لقاعدة عمالء تضم العديد من املستثمرين املؤسسي� الرائدين يف العا�.

Mining City هو برنامج مربح وموثوق ، أنشأه فريق قوي من املتداول� ذوي املهارات العالية
واالستشاريون االستث�ريون يف سوق االستث�ر خارج اإلنرتنت وعرب اإلنرتنت. نضع استث�راتك يف
مشاريع مبتكرة جديدة مجزية للغاية ، والتي توفر عوائد كب�ة عىل طول. اليوم رشكتنا لديها
فريق محرتف لتطوير األع�ل. نحن نعلم مقدار استث�راتك وأين ومتى تضعها.
ونعرف كيف نحقق أقىص دخل. نحن نعمل باستمرار عىل تنويع محفظتنا االستث�رية
وبناء عالقات أقوى يف جميع أنحاء العا�.



عندما تفشل إحدى الفرص ، �كنك أن تطمنئ إىل استمرار اسرتاتيجيتنا يف التنويع
أع�لنا مربحة ومتنامية. لديك الفرصة اآلن لالنض�م إىل استث�ر ثوري
فرصة من املؤكد أنها ستستمر يف النمو وتنضج يف أنجح فرصة ذات عائد مرتفع
اليوم ... قسم الدعم لدينا تحت ترصفك ٢٤ ساعة يف اليوم ، ٧ أيام يف األسبوع ، كل ما عليك القيام به هو
قم باإليداع باستخدام معالج الدفع األك� مالءمة لك وادخل من وقت آلخر
سحب الربح.

نحن نستخدم أحدث التقنيات ملكافحة القرصنة ، لتلقي الودائع الخاصة بك ودفع األرباح بأمان ،
اليوم ودع أموالك تعمل من أجلك ، إذا كان لديك أي مشاكل أو أسئلة أخرى Mining Cityانضم إىل 
اهال وسهال بكم يف االتصال بنا من خالل قنوات االتصال الخاصة بنا.



مرحبا بكم يف مدينة التعدين

لدينا املوارد البرشية املطلوبة واملعرفة واألصول الالزمة لنكون األفضل يف أع�لنا. نزيد
ًقدرتنا التنافسية من خالل التطبيقات واملبادرات املعتمدة عامليا ونرضب مثاالً يحتذى به

م�رسات رشكتنا. نحن نحدث فرقا بطريقتنا يف أداء األع�ل.ً

نحن نهدف إىل أن نكون أفضل استث�ر
مدير يف العا�

نحن التمويل واالستث�ر
اإلدارة منذ ٢٠١٥



ولكن ماذا Miningcityهناك العديد من الفوائد لالستث�ر مع 
�يزنا حقا عن أقراننا هو ثابتنا عىل املدى الطويلً

أداء.

خربتنا
ملاذا االستث�ر مع مدينة التعدين؟

أداء
نستمر يف التفوق باستمرار عىل غالبية أقراننا.
بدون رسوم غ� مرصح بها: رسوم االستث�ر لدينا أقل من ٠٪
وبالتايل القضاء عىل التكلفة اإلضافية التي تركز عىل تعظيم الربح.

الشفافية: جميع األوراق املالية املحتفظ بها باسمك الخاص. عرض كل ما تبذلونه من
املقتنيات وأرباح األسهم املدفوعة وتاريخ املعامالت والرسوم املفروضة.

املعرفة: استفد من معرفة ما تستثمر فيه و
األهم من ذلك ، ملاذا. باإلضافة إىل الوصول إىل فريق من بعض
املحلل� األك� شغًفا ومديري املحافظ يف األع�ل التجارية.

املرونة: نجعل من السهل ضبط محفظتك والتبديل
ب� �اذج االستث�ر املختلفة لتناسب احتياجاتك يف كل مكان
مرحلة الحياة.

الراحة: نقوم بكل العمل نيابة عنك. من إعداد ملف
حساب إلعادة التوازن املستمر ملحفظتك - لذلك أنت دا�ًا
عىل املسار الصحيح لتحقيق أهدافك.



مقدمتنا

موثوق به من قبل املستثمر
لكل استشاري تخصص ،
م� يتيح لعمالئنا أن يكونوا كذلك
ًواثق �اما من أنهم
يتلقون أفضل النصائح و
خدمات من خب�
ًيفهم �اما
االحتياجات واالهت�مات التي تحافظ عليها
بصمتنا الدولية املعروفة
حول العا�.

استثمر بثقة
امتالك الثقة كمستثمر
يساعدك عىل اتخاذ قرارات أفضل
عند امتالك سهم �رور الوقت
بين� يسمح لك حًقا
فهم ما يجري يف
لحظة محددة يف الوقت املناسب.
لديها قطار جيد Miningcityرشكة 
التجار ذوي الخربة الذين �كنهم املساعدة
أنت تحل أي تشويش باألحرى
بناء الثقة فيك و
ابقائك يف املقدمة ل
النجاح.

منصة آمنة
عالية Miningcityرشكة 
تصميم للحفاظ عىل األعضاء
محمي يف جميع األوقات. نحن أيضا
دعم واتباع اإلرشادات
التي وضعتها أملانيا االنض�م إىل املال
مجموعة توجيه الغسيل. األمور املالية
ًهي أيضا ملف (FATF( قوة مهام العمل
الحراسة عىل الجناة.



كيف نعمل
قيادة أفضل استث�ر
فريق املدير

أحد أهدافنا الرئيسية هو مساعدتك عىل تحويل ملفات
رأس املال إىل أرباح ومن خالل تحقيق ذلك لدينا
لالستفادة من خدمات املهني� و
يتوقع االستث�ر تحقيق ذلك.
لدينا قا�ة طويلة من اإلنجازات منذ عام ٢٠١٤
ألننا ملتزمون بواجباتنا.

حلول استث�رية من الدرجة األوىل
دا�ًا ما تكون االستث�رات محفوفة باملخاطر ، لكن بعض الخرباء يقولون
العملة املشفرة هي واحدة من أك� االستث�رات خطورة
الخيارات املتاحة ، وفًقا لتقارير املستهلك.
ومع ذلك ، فإن العمالت الرقمية هي أيًضا بعض من
أهم السلع. يف وقت سابق من هذا العام ، يس إن � يس
توقعت أن سوق العمالت املشفرة
من املتوقع أن تصل إىل نقطة الذروة يف فرتة قص�ة ،
ًهذا التوقع املستقبيل أصبح حارضا برسعة.
لدينا أفضل الوكالء عىل استعداد لتقديم أفضل النصائح والحلول لك ، م� يساعدك عىل ذلك Miningcitysيف 
اعىل قدر من االرباح. تواصل معنا يف اي من القنوات املتوفرة يف هذا املنتدى ..



بناء فكرة املستقبل
للتمتع �ستقبل مريح ، االستث�ر رضوري للغاية
معظم الناس. باعتبارها التداعيات االقتصادية لف�وس كورونا
لقد أثبت الوباء ، أن االقتصاد املستقر عىل ما يبدو �كن أن يكون
انقلب رأسه برسعة ، تاركًا أولئك الذين � يستعدوا
التدافع عىل الدخل. لكن أولئك الذين يستطيعون التمسك بهم
ًقد يكون أداء االستث�رات جيدا. �كن أن يوفر لك االستث�ر
مع مصدر دخل آخر ، قم بتمويل تقاعدك أو حتى الحصول عليه
أنت من مأزق مايل. قبل كل يشء ، االستث�ر ينمي ثروتك -
مساعدتك يف تحقيق أهدافك املالية وزيادة
ًالقوة الرشائية �رور الوقت. أو ر�ا بعت مؤخرا
املنزل أو الحصول عىل بعض املال. إنه قرار حكيم الس�ح بذلك
عمل املال من أجلك. ... مدينة التعدين تقول أن املستقبل هو اآلن!

إنه مكان مايل مذهل لتنمو
اإليرادات

استشارات خطة االستث�ر
من أجل تنفيذ خطة إدارة ال�وات الخاصة بك ، لديك
تتطلب االستث�رات إدارة سليمة سواء عىل املدى القص� أو
Modern Portfolioعىل املدى الطويل. لهذا السبب اشرتكنا يف 
�eory (MPT) والتي تويص بااللتزام �ا ييل
مبادئ للتحكم يف املخاطر وتقليل النفقات مع تعظيمها
ًعائد مستهدف عىل مدى فرتة زمنية طويلة نسبيا. ١ • اخرت خطتك االستث�رية املفضلة واستثمر.
٢ • ال تستثمر مع كل مدخرات حياتك ٣ • اتصل بأي من وكالء القنوات لدينا للحصول عىل املشورة والدعم.



فريقنا

إنجازاتنا املسجلة يف االستث�ر يف العمالت املشفرة وإدارة األصول كانت بفضل جهود
ًاملهني� وخرباءنا الذين وظفوا خرباتهم معا لتحقيق أهدافنا.
ً... سمعتنا لن تتأثر أبدا ألنك تأ� أوالً.

قابل فريق الخرباء لدينا

Bryan Floyd
تاجر أول

Anna Jenner
محلل مايل

Chriss Cole
مدير املوارد البرشية

Ellisa Parker
مستشار استث�ري

Kelly Huston
مساعد مدير



استثمر يف العمالت املشفرة.
اخرت الحل الصحيح.

انضم إىل قناتنا املتنامية من األشخاص يف جميع أنحاء العا� ،
هي Miningcityكن امللياردير القادم يف واليتك الخاصة. 
�نحك القدرة عىل بناء ال�وة. أوقفوا التأخ� اآلن!

ال ترتدد يف االستث�ر اآلن ، نحن
سيمنحك األفضل!

خارج نطاق Bitcoinتوجد فرص استث�ر 
املضاربة عىل سعر رصف البيتكوين. استثمر معنا
والحظ �و عمالت البيتكوين الخاصة بك.

اتصل بنا

اتصل بنا
+31623959920

موقعنا
De Hop 97 Roden Drenthe 
Netherlands

ساعات العمل
09:00 AM - 22:00 PM



قم بتنمية رأس املال الخاص بك بأرباح شفافة

خدماتنا



التسع�
عندما تفشل إحدى الفرص ، �كنك أن تطمنئ إىل أن اسرتاتيجيتنا يف التنويع مستمرة
الحفاظ عىل أع�لنا مربحة ومتنامية.

خطة استث�ر ميسورة التكلفة



خطة استث�ر ميسورة التكلفة



ًشكرا

ملف الرشكة

Call Us: +31623959920 

Address: De Hop 97 Roden Drenthe Netherlands

ابدأ اآلن!
support@miningcitys.com

https://miningcitys.com/?a=signup
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