
 
 

 
 

 

إس إيه. كما يتمتع هذا المستند  سويسكوت بنكإس إيه جميع الحقوق محفوظة. يعد محتوى هذا المستند سرًيا وملكية فكرية خاصة ب سويسكوت بنك 2005-2013© 
هذا المستند بأي شكل أو بحماية حقوق الطبع والنشر ويتم توزيعه بموجب تراخيص صادرة لتقييد استخدامه وطباعته وتوزيعه. لذلك، ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من 

 إس إيه.  سويسكوت بنكوسيلة بدون الحصول على إذن خطي مسبق من 

 
 

 
 

   

 بنكسويسكوت 
 Allocateوحدة التداول 

 دليل المستخدم
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 نظرة عامة سريعة

 وصف سريع -الشاشة الرئيسية 

 
 

 

 صناديق التداول .1

 )بيع( لتنفيذ العملية. SELL)شراء( أو  BUYصندوق لكل زوج عمالت. استعرض أسعار العرض والطلب آنًيا. انقر فوق زر 

 عروض أسعار تداول مباشرة .1

 استعرض قائمة آنية لعرض أسعار العرض/الطلب باإلضافة إلى االرتفاعات/االنخفاضات في اليوم ونحو ذلك.

 )بالتفصيل( قائمة المركز .3

 عرض موجز وآنّي لجميع المراكز المفتوحة. تقديم أوامر مرتبطة بالمركز المحدد أو إغالق الوضع المحدد.

 قائمة المراكز )ملخص( .4

 عرض موجز وآني لجميع المراكز المفتوحة المجمعة حسب أزواج العمالت. إغالق المركز المحدد.

 ملخص الهامش .5

 والربح والخسارة وأرصدة الحسابات. استعرض معلومات آنية حول الهامش

 دفتر األوامر و سجل التداول .6

ك إنشاء أوامر جديدة استعرض معلومات آنية حول جميع عمليات التداول المفتوحة، باإلضافة إلى عمليات التداول التي تمت تصفيتها أثناء الفترة المحددة. يمكن
 أو إلغاؤها أو تعديلها.
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 أداة المخططات .7

لجميع أزواج العمالت. ويمكن الوصول إلى العديد من أدوات التحليل الفني القابلة للتخصيص. يحتوي الفصل الخامس على جميع الخطوات  مخططات آنية

 .ProRealTimeاألساسية إلجادة استخدام أداة المخططات 

 أخبار السوق .8

 شاشة تتضمن آخر األخبار المعلنة.

 أخبار السوق

يحتوي على أحدث األخبار المنشورة. ويحتوي المجلد الثاني على محفوظات تقدم معايير بحث معينة السترداد أنواع معينة من األخبار تتكون هذه الشاشة من ملف 
 المنشورة.

 

 

 

 إعداد التقارير

)ربح وخسارة العمالء( ” Clients P&L“" )كشف الحساب( وSQ Allocate" :Account Statementتتوفر خمسة أنواع من الكشوف في وحدة التداول 

 " )نشاط اليوم(.Today's Activity" )ملخص التعامالت( و"Transaction Summary" )ملخص الحساب( و"Account Summaryو"

 

 " )كشف الحساب( رصيد حساب التداول، وقائمة بجميع المراكز المفتوحة وقائمة بجميع األوامر قيد االنتظار.Account Statementيقدم "

 
" )ملخص الحساب( جميع التحركات النقدية في الحساب ويتناول بالتفصيل أصل هذه التحركات: نوع المعاملة )تداول عمالت، Account Summary" يعرض

التاريخي( بين عملة رف )إيداع/ سحب، مقايضة ليلية، وغير ذلك(. وفي مثال الربح والخسارة المدفوعة، يحتوي التقرير على معلومات لسعر الفتح واإلغالق وسعر الص
 الربح والخسارة والعملة المرجعية للحساب.

 

" )ملخص المعامالت( قائمة جميع المعامالت المجمعة حسب نوع المعاملة التي أجريت في حساب التداول المعني. وتشمل Transaction Summaryيعرض "

 (، إلى غير ذلك ...Overnight Swapمقايضة الليلية )أنواع األوامر اإليداع/ السحب، وتداول العمالت األجنبية، وعمليات ال
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" )ملخص المعامالت( عن طريق إدخال معلمات Transaction Summary" )ملخص الحساب( و"Account Summaryيمكن إنشاء كال التقريرين "
 معينة لتحديد مدة معينة للنشاط. ويكون الشهر الحالي محدداً بشكل افتراضي.

 

 

 
 

 Account" )ملخص المعامالت( و"Transaction Summary" )نشاط اليوم( تقريراً مشتقاً من كل من "Today's Activity"ويعد تقرير 

Summary.ملخص كشف الحساب(، لكنه مركز على اليوم( " 

 

 

 
 

 30بأن التقاعس عن اإلبالغ عن االختالفات في غضون  يرجى استعراض كافة المعامالت الموجودة في هذا الكشف بعناية واإلبالغ عن أي اختالفات على الفور. علًما
إس إيه بالحق في إلغاء المعامالت التي تجرى على اإلنترنت  سويسكوت بنكبعد حدوث االختالف يعتبر موافقة على أن هذا الكشف صحيح ومصدق عليه. ويحتفظ  دقيقة

  بعد إجراء المعامالت.  ساعة  48من قبل أحد العمالء في غضون 
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 التخصيص

 تسمح منصة التخصيص بوضعين للتداول: 

 
 التداول الجماعي 

 التداول الفردي 

 

)التداول الجماعي( المتداولين الذين يرغبون في التداول في وقت متزامن على عدد من الحسابات. وفي هذه الحالة يجب أن تقوم  Group-Tradingيناسب وضع 

" )نظرة عامة على الحساب( من اجل االنتقال إلى وضع Account Overview)التداول للمحدد( في شاشة " "Trade for selectedبتحديد خانة االختيار "
 التداول الفردي وإجراء التداول مباشرة في حساب العميل المحدد.

 

 

 
 

 
المجموعة من قائمة من العمالء حيث يتم تحديد لكل  )التداول الجماعي( ما إن يتم إلغاء تحديد خانة االختيار السابقة. وتتألف Group-Tradingويتم تنشيط وضع 

جموعة. ويتوافق المبلغ قائمة كمية افتراضية في كل زوج عمالت. وفي كل مرة يقوم المتداول بتنفيذ أمر جماعي، يقوم النظام بإدراج عملية تداول لكل عضو في الم
 وج العمالت المتداول.الخاص بكل طلب مع الكمية االفتراضية المحددة التي تم تعيينها لز

 
)التخصيص | فتح تفاصيل فئة ” Allocation | Open Trading Class Details“ويمكن الوصول إلى األداة الخاصة بتحرير المجموعات من قائمة 

 التداول(.  

 
)مباشر( ’ Direct‘المجموعة المرتبط بها العميل. ويعرض عمود وتتضمن عالمة التبويب األولى قائمة بكافة العمالء. وتعرض هنا معلومات مفيدة مثل فئة التداول أو 

( )المبلغ لكل وحدة )يورو دوالر أمريكي(( الكمية التي EURUSD) Amount per LOT‘ ما إذا كان العميل يملك شروط التداول الخاصة به. ويعرض عمود 
 يجري تداولها لعميل معين لزوج محدد من العمالت. 
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 مية االفتراضية لألمر، لن تحتاج ألكثر من النقر على السطر وتحرير النموذج التالي:لتغيير الك

 

 

 
 

  )حفظ( لحفظ كافة اإلعدادات التي تم تحريرها.’ Save‘انقر فوق زر 
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أخضر صغير إلنشاء ‘+’ الذي يحمل )مجموعة التداول(. انقر فوق الرمز ’ Trading Group‘إلنشاء مجموعات، انتقل إلى عالمة التبويب الثانية التي تسمى 
 مجموعة جديدة.

 

 

 
 

 
 تظهر النافذة التالية:

 

 

 
 

 

 )حفظ( لحفظ كافة اإلعدادات التي تم تحريرها.’ Save‘أدخل اسم المجموعة وحدد جميع األعضاء الذين ترغب في تضمينهم بها. انقر فوق زر 
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 تنفيذ عمليات التداول

)قائمة األوامر وسجل التداول( معلومات آنية لكافة عمليات التداول المفتوحة، باإلضافة إلى عمليات التداول التي تم ’ Order List  &Trade Log‘تعرض شاشة 

 ويسمح ذلك للعميل بإنشاء األوامر أو إلغائها أو تعديلها. إغالقها أثناء الفترة المحددة.

 

 

 
 

 
نات من قائمة األوامر المعلقة إلى قائمة األوامر المنفذة أو األوامر الملغاة. تحتوي قائمة األوامر الملغاة على كافة يسمح تبديل عالمات التبويب للعميل بالتنقل بين البيا

)انقضاء أجل األسعار  سويسكوت بنكلاألوامر التي لم يتم تنفيذها ألي من األسباب التالية: إلغاء األمر بواسطة المستخدم أو رفض األوامر أو إلغاؤه بواسطة خادم التداول 

 أو ما إلى ذلك(. OCOأو عدم كفاية الهامش أو إلغاء فرع من أمر 

 أمر السوق

الشراء ( هو أمر شراء أو بيع بسعر السوق الحالي . يقوم العمالء الذين يستخدمون منصة التداول عبر اإلنترنت الخاصة بسويسكوت بالنقر على زر Spotأمر السوق )
 حجم الصفقة الخاصة بهم. ويكون تنفيذ األمر فورًيا. أو البيع بعد تحديد

 أمر السوق .1

( هي استخدام صناديق التداول. وتظهر أسعار العرض والطلب اآلنية في صندوق التداول لكل زوج عمالت. Spotالطريقة األكثر شيوًعا إلعطاء أمر سوق )
 عملية تداول.يحتاج العميل فقط للنقر فوق سعر العرض أو الطلب الحالي لتنفيذ 

 

 
  

اضغط للبيع بسعر 
 العرض الحالي

خصص المجموعة 
 الُمستخدمة للتداول

اضغط للشراء بسعر 
 الطلب الحالي

الحجم الكلي للوحدة 
 المحددة

السماح إلصدار أوامر 

SPOT  )أوامر فورية(

 Market Bestكخيار 
 )األفضل في السوق(
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 الخطوة األولى في إدخال أمر لتحديد كمية من القائمة المنسدلة المعروضة. 

 
 ويعد مربع التحرير والسرد قابالً للتحرير، وبذلك يمكن للعميل تعديل المبلغ المطلوب والذي يجب أن يكون أحد مضاعفات الوحدة )اللوت(.

 
 الخطوة التالية هي النقر فوق أحد األسعار للبيع أو الشراء بالسعر المقترح. 

 

: يتم استيفاء هذه األمر بأول سعر متاح؛ ويتم استيفاء األمر للمبلغ بالكامل،  )األفضل في السوق( As market Bestخيار 
 ولكن يمكن استيفائه بشكل مختلف عن سعر الطلب.

 
 تنفيذ كافة عمليات التداول.يؤكد اإلطار األخضر على 

 

 

 
 

 
 فوضة والفاشلة.ال يعني التأكيد من خالل إطار أبيض بالضرورة أنه تم تنفيذ العملية. فهو يعرض تفاصيل التنفيذ فحسب. يعرض عدد األوامر المنفذة والمر

 

 

  

 تم رفض أمر واحد

 تم تنفيذ أمرين اثنين
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 تعقب المشكلة .2

 من اإلطار.‘?’ كافة تفاصيل تنفيذ أوامر المجموعة. ويمكن عرضها من خالل الضغط على الزر تحتوي هذه الشاشة 

 

 

 

 أوامر الدخول

 .دخوليتم عرض احتمالين على العميل لتقديم أمر 

 

 " )أوامر تداول العمالت( Forex ordersويختار العميل نوع األمر المطلوب من قائمة "

 

 

 
 
 

 )قائمةاألوامر(.Order List"الماوس األيمن في شاشة "أو عن طريق النقر بزر 
 

 

 
 
 

 ُيعرض الوصف الخاص بكل نوع من أنواع األوامر في القسم التالي.
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 أوامر الحد .1

. يحدد المتداول السعر أمر الحد هو أمر يتم تقديمه للشراء أو البيع بسعر محدد. ويحتوي األمر على متغيرات أربعة بشكل أساسي: السعر والمدة واالتجاه والحجم
 وحجم األمر. الذي يظل األمر نشطاً حتى الوصول إليه نوع االنتهاءالذي يرغب في التعامل به لبيع/شراء زوج عملة معّينة، كما يحدد 

 

 

 

 
 

 

 
GTC ولن يقوم )ساري حتى يتم إلغاؤه(: يظل األمر الذي حدد له أن يظل ساري المفعول حتى يتم إلغاؤه في السوق إلى أن يقرر المتداول إلغاء ذلك األمر .

 المتداول بإلغاء األمر في أي وقت، ومن ثّم، يتحمل العميل مسؤولية تذكر أن األمر تم تقديمه.

 

GFD مر الذي حدد له أن يكون ساري المفعول لهذا اليوم فعاالً حتى نهاية يوم التداول. نظراً ألن سوق صرف العمالت األجنبية )ساري لهذا اليوم(: يظل األ

 23:00، فإن نهاية يوم التعامل هي بالضبط في تمام الساعة سويسكوت بنكتعد سوًقا مستمرة، فيجب أن يكون موعد انتهاء اليوم ساعة محددة. وبالنسبة ل
 وسط أوروبا.بتوقيت 

 

 
كون الحد يرجى مالحظة أن نظام التداول الخاص يصادق فقط على أوامر شراء حدية ذات حد سعر حسب سعر السوق الفعلي. بالنسبة ألمر البيع، يجب أن ي

للمتداول، مع اإلشارة لالتجاه  أعلى من سعر السوق. وفي حال عدم االلتزام بهذه القواعد، سيقوم نظام تداول سويسكوت برفض ذلك األمر وعرض رسالة خطأ
 الذي يكون من المنطقي التداول فيه.

  

 حد اإلدخال 
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 أوامر اإليقاف .2

مر. يهدف أمر إيقاف أمر الوقف هو أمر للشراء أو البيع عند التوصل لسعر محدد، إما أعلى )في الشراء( أو أقل )في البيع( من السعر الذي ساد عند تقديم األ
عند سعر سوق أعلى من سعر السوق الحالي، إلى حماية ربح أو الحد من خسارة في البيع القصير. وفي العادة، يهدف أمر وقف الشراء عادًة، والذي يكون دائماً 

 البيع، بسعر أقل دائًما من سعر السوق الحالي، إلى حماية الربح أو تقليل الخسارة في مركز تم شراؤه قبل ذلك بسعر أعلى.

 
تقديم أمر وقف الشراء عندما يعتقد المتداول أنه في حال ارتفاع السعر ووصوله إلى حد معين، سيستمر السعر في اتجاهه ومن وجهة نظر المتداول، يتم 

د الهبوط. ويتمثل وارتفاعه. وفي حالة أمر إيقاف البيع، يعتقد المتداول أنه في حالة هبوط السعر وصوله لحد معين، فإنه سيواصل اتجاهاته وسيتجه إلى مزي
 الف الرئيسي في أمر الحد في اعتقاد المتداول بحدوث سلوك عكسي بمجرد الوصول إلى سعر الحد.االخت

 
. ُتستخدم المتغيرات ذاتها لتحديد االنتهاء كما في أوامر )نوع االنتهاء( Expiration Typeو )المبلغ( Amountيحتوي األمر على نفس المتغيرين، 

 : (. لنأخذ المثال التاليGFDو GTCالحد )

 

 

 

  
 

 

 

نقطة في السوق ولكنه يريد أن  70إلى  60، وهو يتوقع حركة بمقدار 1.3317يورو مقابل دوالر أمريكي بسعر  100000مثال: يشتري المتداول س 

هو مستوى دعم قوي ولهذا يقدم أمر وقف خسارة للبيع عند ذلك  1.3287يحمي نفسه ضد إساءة تقدير القوة المحتملة لليورو. ويعلم المتداول س أن السعر 

 دوالر أمريكي. 300نقطة أو   30المستوى. وهكذا، يحدد المتداول س المخاطر في هذه المعاملة بالتحديد بمقدار 
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الحركة المفاجئة. وفي هذه الحالة، يقدم المتداول  ومن بين االستخدامات األخرى ألوامر الوقف هو عندما يتوقع المتداول حدوث حركة عنيفة ويريد "استغالل"
 أمراً للشراء أو البيع "عند الوقف". لتوضيح المنطق وراء ذلك، يمكننا مراجعة السيناريو التالي:

 

، فيمكن أن يرتفع سعر . يظن المتداول أنه في حالة حدوث ذلك1.3328مثال: يرى المتداول س أن اليورو مقابل الدوالر األمريكي يخترق مستوى المقاومة 

، فيصدر المتداول أمراً لبدء مركز شراء   1.3317أو أكثر. وعند هذه النقطة يكون سعر السوق  1.3358اليورو مقابل الدوالر األمريكي إلى 

 "عند الوقف". 1.3328عند سعر  000'100

 
ة ألمر البيع، الرجاء مالحظة أن نظام تداول سويسكوت لن يصادق سوى على أوامر إيقاف الشراء التي يكون لها سعر حد أعلى من سعر السوق الفعلي. بالنسب

مر وعرض رسالة خطأ يجب أن يكون سعر حد اإليقاف أقل من سعر السوق. وفي حال عدم االلتزام بهذه القواعد، سيقوم نظام تداول سويسكوت برفض ذلك األ
 للمتداول، مع اإلشارة لالتجاه الذي يكون من المنطقي التداول فيه. 
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 أوامر اإليقاف المتحرك .3

ن السعر الحالي الذي يشبه تقديم أمر وقف متحرك أمر الوقف العادي مع الفارق أن معلمات األمر اإلضافية يتم تنشيطها لتحديد نقاط التتبع، وهو عدد النقاط م
اول وعرض تنفيذ طلب وقف الخسارة عنده. وتتمثل ميزة الوقف المتحرك في أن األمر "يتتبع" تلقائًيا السعر في حال تحرك مركز السعر في صالح المتد تريد

 احتمال تحقيق مكاسب أكبر مع استمرار الحماية ضد هبوط األسعار.

 

 

 

 

  
 

 
  الفنية، يتمثل الفارق الوحيد عن أمر الوقف العادي في أن سعر الوقف يتغير مع "تتبع" األمر إلجراء سعر السوق لصالح المتداول.ومن الناحية 

Entry Stop Trailing Stop 
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 األوامر المرتبطة

ا. وفي العادة، ُتستخدم أوامر في هذه النقطة، سنستعرض كيف أن استخدام أوامر التداول ذات الصلة لربط  األوامر سيساعد مًعا في إنشاء إستراتيجيات تداول أكثر تعقيدً 

OCO  أمر يلغي اآلخر( وأوامر(IF DONE  .في ذلك السياق )"معروفة أيًضا باسم "األوامر التابعة( 

1. OCO ( أمر)يلغي اآلخر 

يذ أحد )أمر يلغي اآلخر( هو مزيج من أمر حد واحد وأمر وقف واحد. ويتم تقديم أمرين بمتغيرات سعر ومدة فوق السعر الحالي وأقل منه. وعند تنف OCOأمر 
 األمرين يتم إلغاء األمر اآلخر. 
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2. IF DONE 

 )إيقاف خسارة أو جني أرباح( فقط قُبيل تنفيذ األمر الفردي األول.أمر ذو فرعين حيث يتم تقديم األمر الفردي الثاني 

 

 

 

  
 

 

 

 
 يتيح هذا النوع من األوامر للمتداول تنفيذ إستراتيجية دون أن يمكث طوال الوقت على جهاز الكمبيوتر.

 
 )تنفيذ(. IF)أمر قائم( بالتناسب مع السعر في قسم  DONE)تنفيذ أمر قائم(، يتم وضع عالمة في قسم  IF DONEوفي حالة أمر 
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3. IF DONE / OCO 

)وقف الخسارة وجني األرباح، على أن يلغي تنفيذ أحد األمرين اآلخر( بعد تنفيذ األمر في قسم  OCO، حيث يتم تقديم أمر IF DONEيعد هذا متغيًرا ألمر 

IF .بنجاح 

 

 

  

 

 تعديل األوامر أو إلغاؤها

" )دفتر األوامر وسجل التداول(، انقر بزر Order book  &Trade Logيمكن إلغاء كل أمر قيد االنتظار أو تحريره من أجل تعديل المعلمات. ومن شاشة "
 الماوس األيمن فوق األمر وحدد اإلجراء المناسب.
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 إلغاء األمر .1

)إلغاء األمر(، ُيطلب من المتداول التأكيد على إلغاء عملية التداول. ومن ثّم، تتم إزالة األمر قيد " Cancel Orderمن خالل النقر بزر الماوس األيمن فوق "
 االنتظار من قائمة األوامر ولن يتم تنفيذه بعد ذلك. تعرض رسالة التأكيد التالية للمتداول:

 

 

  
 

 

  تعديل األمر .2

 " )تعديل األمر(، ُيعرض محرر األمر المناسب ويمكن تعديل كافة المعلمات. Modify Orderعن طريق النقر بزر الماوس األيمن على "

 
تقديم(  " )تقديم( للمصادقة على التعديالت واستبدال األمر القديم بآخر جديد في النظام. يرجى االنتباه إلى أنه طالما لم يتم استبدال )إعادةPlaceانقر فوق زر ""

 األمر، يظل األمر القديم صالًحا.

  

 تعديل 
 أمر إيقاف  بسيط

 

 تعديل
 IF – DONEأمر تتبع 
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 IF-DONEتعديل أمر 
 

 IF-DONE OCOتعديل أمر 
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 المراكز المفتوحة

األساس من خالل كمية الصك )أو يعتبر المركز "مفتوًحا" في حال لم تتم موازنته بصفقة مساوية ومقابلة )في حال إلغاء تنشيط التغطية(. ويتم تحديد المركز المفتوح في 
 األصل( األساسي والسعر الذي تم فتحه به.

 
ة أن األصل يمكن بيعه قبل أن يمكن أن يكون المركز المفتوح طويالً في حال اشترى المتداول أصالً أساسًيا، أو قصيًرا في حال باع المتداول ذلك المركز. ويرجى مالحظ

 يتم شراؤه.

 
 ويل أو القصير أو تقليله وليس زيادته. إذا أراد العميل زيادة التعرض ألي عقد، فيجب إنشاء مركز جديد.ويمكن إغالق المركز الط

 
 وعلى منصات تداول سويسكوت، يتم عرض كل مركز مفتوح مع الربح والخسارة غير محققة )أو الربح والخسارة المفتوحة( المقابلة.

 
ن في نفس االتجاه )طويل أو قصير(. فعلى سبيل المثال، ال يمكن للعميل امتالك مراكز طويلة سوى في سعر اليورو في العادة، يتم فتح جميع المراكز على صك معي

العكسي للتعرض الحالي، سيتم مقابل الدوالر األمريكي، ولكن ال يمكن له امتالك مراكز طويلة وقصيرة في نفس الوقت. وإذا قرر العميل إجراء عملية تداول في االتجاه 
غالق المراكز المفتوحة القديمة غالق بعض المراكز المفتوحة أو تخفيضها )إذا ما وضعنا في االعتبار أن وظيفة التغطية غير ُمفّعلة(. وإذا لم تصدر أي تعليمات، سيتم إإ

 (.FIFOأوالً، وفًقا لقاعدة "الوارد أوالً صادر أوالً" )

 
 ي حال كان األمر مرتبًطا بمركز مفتوح معين. وعند تنفيذ األمر المرتبط، يتم إغالق أو تقليل المركز المرتبط به. ال يتم اتباع قاعدة "الوارد أوالً صادر أوالً" ف
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 مركز مفتوح )بالتفصيل(

 هي إمكانية إدارة العديد من المراكز المفتوحة في نفس زوج العملة. سويسكوت بنكإحدى خصائص منصة جافا للتداول الخاصة ب

 

 

 
 

 
 هذا المفهوم، يجب وضع حالتين اثنتين في االعتبار:ولفهم 

 
شتري الكثيرون أوامر تم تنفيذها الحالة األولى عندما يزيد األمر الجديد التعرض على زوج العملة المتداول. وفي هذه الحالة يتم إنشاء مركز جديد. وفي المثال أعاله، ي

ن هذه األوامر إلى إنشاء مركز جديد. ويعد احتساب الربح والخسارة خاًصا بكل مركز وذي صلة بسعر دخول على سعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي. وقد أدت كل م
 ذلك المركز. 

 

ز القديم )الوارد أوالً صادر أوالً( ويتم إغالق المرك FIFOفي الحالة الثانية، عندما يؤدي األمر الجديد إلى خفض التعرض على زوج العملة المتداول؛ يتم تطبيق  قاعدة 
هذه العملية طالما لم يتم تسجيل أو تخفيضه على زوج العملة المتداول. إذا كانت مبلغ األمر أكبر من مبلغ المركز المغلق، يتم إغالق المركز التالي أو تخفيضه. وتستمر 

األمر سيقوم بعكس التعرض من طويل إلى قصير )أو من قصير إلى مبلغ األمر بالكامل. وفي حالة إغالق كافة المراكز ووجود مبلغ متاح لم يتم حجزها؛ فهذا يعني أن 
 طويل(، وبذلك سيتم إنشاء مركز جديد بمبلغ معقول في االتجاه الُمقابل. 

 المركز المفتوح )ملخص(

 Forex‘)ملخص(( في قائمة )المراكز المفتوحة Open Positions (summary ’)‘يمكن عرض شاشة موحدة لجميع المراكز عن طريق تحديد عنصر القائمة 

View ’ السعر المفتوح )عرض العمالت األجنبية(. تعرض هذه الشاشة المراكز التي يمكن تجميعها حسب العميل أو العمالت أو مجموعة التداول. ويتم احتساب متوسط
 والربح والخسارة لكل مركز موحد.
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 األوامر المرتبطة

ل إغالقه. تتسم األوامر األوامر المرتبطة هي األوامر التي يتم ربطها لفتح مركز. وهي تعني أن تنفيذ األوامر المرتبطة لن يؤثر سوى على المركز المرتبط من خال
وتحديد نوع األمر  النقر بزر الماوس األيمنن خالل المرتبطة بسهولة تنفيذها بالنسبة للعميل. فال يحتاج العميل ألكثر من تحديد مركز من قائمة كل المراكز المفتوحة م

 المناسب. 
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 نظرة عامة على الحساب

 تزّود نافذة النظرة العامة للحساب المتداولين بمعلومات آنية حول عمالئهم.

 

 

 
 

 
 مفتاح العميل .1

 رقم العميل

 اسم العميل .1

 مجهول )راجع المثال أعاله(، االسم األول + االسم األخير أو االسم األخير + االسم األول.اسم العميل.  يمكن تكوين العديد من أنواع قواعد العرض: 

 الحساب .3

 عملة الحساب.

 الرصيد .4

 .كمية المال الناتج عن األرباح المودعة والمحققة بعد خصم عمليات السحب والخسائر المتكبدة والتكاليف والرسوم المسجلة على حساب المال

 مفتوحةالربح والخسارة ال .1

 صافي خسارة وربح جميع المراكز المفتوحة المحتسب وفًقا للسعر الحالي. ويتغير هذا المبلغ حسب تقلب األسعار.

 رصيد الهامش .6

 يمثل "رصيد الحساب" باإلضافة إلى الحجم الكلي من الخسائر واألرباح غير المحققة الحالية. )غير معروض(

 أعلى حد لعملية التداول .1

من رصيد  100x%، يمثل ذلك 1ركز المعبر عنه في العملة المرجعية للعميل والذي سيسمح رصيد الهامش بتداوله. وعند هامش قدره الحد األقصى للم
 الهامش الحالي، في حال عدم فتح أي مراكز.

 مستوى الهامش .1

 ة.يمثل النسبة بين رصيد الهامش والمبلغ الكلي لكافة المراكز المفتوحة. تعرض النسبة كنسبة مئوي
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 احتساب الربح والخسارة

 الربح والخسارة الناتجان عن إغالق المركز. ويستند احتساب الربح والخسارة إلى الصيغة التالية:

 
 )مبلغ المركز(× سعر الشراء(  -)سعر اإلغالق 

 

 . 1.3410ثم يغلق المركز الحقاً عند  1.3400يورو الدوالر األمريكي بسعر  100000على سبيل المثال، بالنسبة للعميل الذي يشتري 

 
 فإن الربح والخسارة المحققان يكونان:

 

 دوالر أمريكي 111=  111111( × 113411 - 113411)

 
 ند اإلغالق.ض والطلب عيرجى مالحظة أنه إذا كان الحساب معبرا عنه باليورو، فسيتم تقييد المبلغ بعد احتساب سعر التبادل عن طريق متوسط السعر بين سعري العر

 
دوالر أمريكي إلى  100. ويحول مبلغ 1.3412وسعر الطلب هو  1.3410، فإن سعر العرض هو 2في المثال السابق، إذا اعتبرنا أن العميل يتداول عند نقطتين 

 =1.3411دوالر أمريكي/ 100; والربح والخسارة المحققة هي: 1.3411 = 2/(1.3410 - 1.3412يورو من خالل استخدام متوسط السعر: )

 يورو. 74.5656

 
 ويوجد لكل مركز مفتوح خسارة وربح مقابل غير محقق )أو خسارة وربح مفتوح( والتي تحتسب استناداً إلى الصيغة:

 
 )مبلغ المركز( المعبر عنه بالعملة المقابلة لزوج العمالت الذي يتم تداوله.× سعر الشراء(  -)السعر الحالي 
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 هوامش التداول

مان وديعة يوفر الحماية من ووديعة الهامش ليست، كما يقترح غالبية المتداولين التقليديين، الدفع النقدي لشراء األسهم السوقية. إن الهامش في الحقيقة ضمان أو ض
بذلك يعزز قدرتهم الشرائية. للحصول شرح كامل الخسائر خالل الصفقة. وهو يسمح للمتداولين بفتح المراكز بقيم تتجاوز إلى حد كبير حدود الحساب الخاص بهم وهو 

 .www.swissquote.com/fx ، يرجى زيارة الموقع اإللكترونيسويسكوت بنكألسعار هامش تبادل العمالت ل

 
 طريقة احتساب الهامش هي كما يلي:

 
 الهامش = السيولة/التعرض

 
 + الربح والخسارة المفتوحة السيولة = الميزانية

 التعرض = المبلغ )المراكز المفتوحة(

 
 بالعملة ذاتها )على سبيل المثال الدوالر األمريكي(. والربح والخسارة المفتوحة السيولةالتعبير عن يجب 

 
 وإليك المثال التالي:

 
وإدراجه فعلياً بسعر  1.3594يورو دوالر أمريكي تم افتتاحه بسعر  500000دوالر أمريكي وله مركز مفتوح  + 10000لنضرب مثالً بعميل يملك في حسابه 

1.3600. 

 
 دوالر أمريكي. 300الخسارة والربح المفتوح الفعلي هي 

 دوالر أمريكي. 10300دوالر أمريكي =  300 + 10000السيولة: 

 
 ويساوي التعرض: 

 

 دوالر أمريكي 680000 = 1.36× يورو  500000<--يورو دوالر أمريكي  500000×1التعرض = 

 
 11111141=  611111/ 11311الهامش = السيولة/التعرض =

 
a. 1.51% 

 متطلبات الهامش

لقيمة مستوى الهامش الذي سيتم تصفية )إغالق( كافة المراكز المفتوحة عليه نهاراً أو ليالً. ويمكن أن يتغير الهامش وسيتغير استناداً إلى ا الهامش النهاري/الليلييمثل
 الدوالرية اإلجمالية )المطلقة( لكافة المراكز الحالية المحتفظ بها. 

 
  عة بتوقيت وسط أوروبا.السا 22:49حتى  08:00ويطبق متطلب الهامش النهاري من الساعة 

  الساعة بتوقيت وسط أوروبا. 07:59حتى  22:50ويطبق متطلب الهامش الليلي من الساعة 

 
 يرجى اتباع هذا الرابط لمعرفة عتبات التعرض ومتطلبات الهامش الخاصة بكل منها:

/products/trading_conditions/Spreads.action/fx.comhttp://www.swissquote 

   

 
تحمل أي مسئولية عن أي  سويسكوت بنكعلى ذلك. يرفض  يرجى مالحظة: يتوقع من العمالء أن يكونوا على دراية تامة بمتطلبات الهامش الخاصة بهم والتداول بناءً 

 تصفية في غير أوانها للمراكز نتيجة التغيير التلقائي في الهامش. 

  

http://www.swissquote.com/fx/products/trading_conditions/Spreads.action
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 قواعد متطلب الهامش: 

 
  بتوقيت وسط أوروبا بأن الهامش  22:30% أثناء النهار، فسيتم إخطاره لدى إغالق المنصة في الساعة 1.00إذا كان أحد العمالء لديه متطلب هامش فوق

 . 22:50الخاص به سيتغير ليالً عند 

 ش الخاص وإذا حاول العمل وفي أي وقت يحاول فتح مركز من شأنه؛ أ( يتجاوز بالعميل المتطلب الحدي الخاص بهامش فائق. و، ب( يتجاوز مستوى الهام
 به )التصفية( فإن المنصة سترفض تنفيذ األمر. 

  عتبات الهامش أو الوصول إليها من خالل حركات السوق )نتيجة أسعار صرف الدوالر( وكذلك المراكز اإلضافية التي يفتتحها العميل إلى ويؤدي تجاوز
 صدور تحذير للعميل.

 معادلة.وسيخصص لحسابات العميل المقومة بعمالت أخرى بخالف الدوالر األمريكي عتبات تحتسب آنّيًا بما يصل إلى القيمة الدوالرية ال 
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 المراكز الليلية

بسعر فوري للدوالر األمريكي في يوم عادًة ما تبرم معامالت العمالت األجنبية بين البنوك بتواريخ قيمة مرتبة مسبقاً. بمعنى آخر، إذا قام متداول ببيع مليون يورو مقابل 
ي يتسنى استالم المبلغ المعادل بالدوالر األمريكي بناء على سعر الصرف الُمتفق عليها األربعاء، فهذا يعني أنه يجب عليه تسليم ما قيمته مليون يورو يوم الجمعة لك
 حينها. ) يتم تقييم تواريخ التسويات في السوق الفورية على أساس يومي عمل(

 
تح المراكز المفتوحة عند نهاية العمل. ونسمي هذه طريقة تشغيل ال تؤدي إلى تطبيق تواريخ القيمة في أي عملية وال تسمح كذلك بتصفية وإعادة ف سويسكوت بنكيعتمد 

الت شديد التعقيد والذي يكون غير العملية معاملة فورية تركيبية. تسفر هذه العملية عن معاملة بسيطة على سطر واحد في بيان معامالت العميل بدالً من بيان متعدد اإلدخا
 لتعاملية بين البنوك.مفهوم عموماً بالنسبة ألي شخص غير ملم جيداً باآللية ا

 
خصم من حساب تكلفة ترحيل نيابة عن السوق أو العميل على المراكز المفتوحة ليالً. وُتقدم تكلفة الترحيل الليلي هذه كأتعاب شاملة يتم دفعها أو تُ  سويسكوت بنكيطبق 

 ال نقوم بتعديل السعر األصلي للمركز الذي يأخذه العميل. العميل وتفيد هذه العملية البيانات البسيطة بشكل كبير وتزيد من شفافية التنفيذ حيث 

دوالر أمريكي )أسعار  177000أوقية من الذهب تساوي حوالي  200. مثال: القيمة الدوالرية المعادلةيرجى مالحظة أن "المركز المفتوح الكلي" للمعادن الثمينة هو 

08 / 04 / 2009. ) 

 
 سويسكوت بنكبتوقيت وسط أوروبا في كل يوم من األسبوع. يرجي مالحظة أن  23:00تضاف التكاليف الليلية وتخصم من أي مراكز يتم الحصول عليها بعد الساعة 

 يطبق مقايضة ثالثية مساء األربعاء للتعويض عن التقلبات خالل عطلة نهاية األسبوع. 

 
 الدائن والمدين على الرابط التالي والذي يتم تحديثه يومياً وفقاً لظروف السوق: يمكن اإلطالع على الرسوم المطبقة على

http:// www.swissquote.com/fx /products/trading_conditions/SwapRates.action 

 

 

 

 

 

 المخططات

 يتوفر عرض كامل لدليل المستخدم الخاص بالمخططات على الرابط التالي:

http:// www.swissquote.com/fx /trading_software/trading_software_troubleshooting.jsp 
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