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نظرة عامة سريعة

الصفحة الرئيسية – وصف سريع

صناد التداول. 1
صندوق لكل زوج عمالت. استعرض أسعار العرض والطلب الفورية. انقر فوق زر SSS (شراء) أو SSSS (بيع) لتنفيذ العملية.

عروض أسعار تداول فورية. 2
استعرض قائمة ألسعار العرض/الطلب الفورية باإلضافة إلى االرتفاعات/االنخفاضات في اليوم، الخ.

أداة المخطط. 3
مخططات فورية لجميع أزواج العمالت. ويمكن الوصول إلى العديد من أدوات التحليل الفني القابلة للتخصيص.

المراكز المفتوحة )بالتفصيل(. 4
عرض ملخص واقعي لجميع المراكز المفتوحة. ضع أوامر مرتبطة بالموضع المحدد أو أغلق المركز المحدد.
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نظرة عامة على الحساب. 5
استعرض معلومات فورية حول الهامش والربح والخسارة وأرصدة الحسابات.

دفتر األوامر وسجل التداول. 6
عرض معلومات في الوقت الحقيقي حول جميع التداوالت المفتوحة، وكذلك التداوالت التي تم إغالقها خالل الفترة 

المحددة. إنشاء أوامر جديدة أو إلغائها أو تعديلها.

أخبار سوق. 7
عرض يحتوي على آخر األخبار المنشورة.
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أخبار السوق
يتكون هذا العرض من مجلد يحتوي على آخر األخبار المنشورة. يحتوي المجلد الثاني على أرشيفات توفر معايير بحث 

محددة السترداد أنواع معينة من األخبار المنشورة.

إعداد التقارير
تتوفر خمسة أنواع من البيانات في وحدة التداول سويسكوت بنك: "كشف الحساب" و"ملخص الحساب" و"ملخص 

المعامالت" و"الصفقات المغلقة" و"نشاط اليوم".

يعرض "كشف الحساب" رصيد حساب التداول وقائمة جميع المراكز المفتوحة وقائمة الطلبات المعلقة.

يعرض "ملخص الحساب" جميع الحركات النقدية في الحساب ويوضح أصل هذه الحركات: نوع المعاملة )تداول 
الفوركس، اإليداع/السحب، تداول ليلي، وما إلى ذلك(. على سبيل المثال، يحتوي تقرير األرباح والخسائر على معلومات 

عن سعر الدخول واإلغالق وسعر الصرف )التاريخي( بين عملة تقرير األرباح والخسائر والعملة المرجعية للحساب.

يعرض "ملخص المعاملة" قائمة بجميع المعامالت التي تم تجميعها حسب "نوع المعاملة" التي تمت على حساب 
التداول هذا. تتضمن أنواع الطلبات هذه تداوالت فوركس وعمليات مقايضة ليلية )التقلبات -(، إلخ …

تعرض "التداوالت المغلقة" قائمة بجميع الطلبات المحجوزة التي تم تجميعها حسب معرف الطلب )=بطاقة( مع 
المبلغ وقيم العرض والطلب واألرباح والخسائال لكل زوج من العمالت المتداولة.

يمكن إنشاء تقارير "ملخص الحساب" و"ملخص المعامالت" و"التداوالت المغلقة" عن طريق تحديد فترة نشاط. يتم 
تحديد الشهر الحالي بصورة افتراضية.



66 © سويسكوت بنك أس آي | وحدة التحكم في تخصيص التداول  - دليل المستخدم | 



77 © سويسكوت بنك أس آي | وحدة التحكم في تخصيص التداول  - دليل المستخدم | 

يتضمن تقرير "نشاط اليوم" كاًل من "ملخص المعامالت" و"ملخص الحساب"

يرجى مراجعة جميع المعامالت في هذا البيان بعناية واإلبالغ عن أي اختالفات على الفور. يعتبر عدم اإلبالغ عن االختالفات 
في غضون 30 دقيقة بعد حدوث االختالف بمثابة اتفاق على صحة هذا البيان والتصديق عليه. يحتفظ سويسكوت بنك 

ليمتد بحق إلغاء المعامالت التي تتم عبر اإلنترنت من قِبل أحد العمالء في غضون 48 ساعة بعد إجراء المعامالت.
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تنفيذ التداول

أمر السوق
أمر السوق )فوري( هو طلب شراء أو بيع بأفضل سعر متوفر حالًيا. يقوم العمالء الذين يستخدمون منصة التداول عبر 

اإلنترنت من سويسكوت بنك بالنقر فوق زر الشراء أو البيع بعد تحديد حجم الصفقة. ويكون تنفيذ األمر فورًيا.

الطريقة األكثر شيوًعا لوضع أمر السوق )فوري( هي استخدام مربع التداول. وتظهر أسعار العرض والطلب الفورية في 
صندوق التداول لكل زوج عمالت. ال يحتاج العميل سوى إلى النقر فوق العرض الحالي أو طلب عرض لتنفيذ التداول.

 )BUY( "انقر فوق "شراء
لسعر الطلب الحالي

 )SELL( "انقر فوق "بيع
لسعر العرض الحالي

السماح بوضع أوامر 
فورية )SPOT( كأفضل 

أمر في السوق
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تتمثل الخطوة األولى لتقديم الطلب في تحديد مبلغ من القائمة المنسدلة المقترحة.

يمكن تعديل مربع القائمة المنسدلة "الكمية" بحيث يمكن للعميل تحديد المبلغ المطلوب، والذي يجب أن يكون 
مضاعًفا للكمية. الخطوة الثانية هي النقر فوق أحد األسعار للبيع أو الشراء بالسعر المقترح.

من خالل النقر على زر "اإلعدادات"، يمكن للعميل اختيار "أمر السوق" )التنفيذ مضمون( أو "األمر الفوري" )أمر التنفيذ الكلي( 
أو الحد من "التنفيذ الفوري أو اإللغاء" )حيث يتم ضمان السعر ولكن يمكن أن تكون الكمية أقل مما طلب وفًقا لظروف 

السوق(. يتم الرد على جميع األوامر في الحال ويتم تنفيذ األمر أو رفضه.

يؤكد المربع األخضر على تنفيذ الصفقة. يحتوي المربع األحمر على سبب عدم تنفيذ الصفقة.
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أوامر الدخول
يتم تقديم العميل احتمالين لوضع طلب دخول.

يمكن للعميل إما اختيار نوع الطلب المرغوب فيه من القائمة المنسدلة "وضع أمر"

أو بالنقر بزر الماوس األيمن في عرض "قائمة الطلبات"

يظهر بعد ذلك وصف كل نوع من أنواع الطلبات في القسم التالي.
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أوامر الحد

أمر الحد هو أمر يتم تقديمه للشراء أو البيع بسعر محدد. يحتوي الطلب أساًسا على أربعة متغيرات: السعر والمدة واالتجاه 
والحجم. يحدد المتداول السعر الذي يرغب بشراء / بيع زوج عمالت معين به، ويحدد نوع انتهاء الصالحية )مقدار الوقت 

الذي يجب أن يظل فيه الطلب نشًطا( وحجم الطلب.

GTC )ساري حتى يتم إلغاؤه(: يبقى األمر الذي حدد له أن يظل ساري المفعول حتى يقرر المتداول إلغاء ذلك األمر. ولن 
يقوم الوسيط بإلغاء األمر في أي وقت، ومن ثّم، يتحمل العميل مسؤولية تذكر أن األمر تم تقديمه.

 ساري حتى يتم إلغاؤه ) GFD  (: يظل األمر الذي حدد له أن يكون ساري المفعول لهذا اليوم فعاالً حتى نهاية يوم 
التداول . ونظًرا ألن تداول العمالت األجنبية سوق مستمر، فإن نهاية اليوم يجب أن تكون ساعة محددة.

وفي هذا الصدد، يرجى مالحظة أن نظام التداول الخاص بنا لن يصدق سوى على أوامر حد الشراء التي لها سعر حد 
أقل من سعر السوق الفعلي. وبالنسبة ألوامر البيع، ينبغي أن يكون الحد أعلى من سعر السوق. إذا لم يتم احترام هذه 

القواعد، فستقوم المنصة برفض الطلب وإرجاع رسالة خطأ إلى المتداول، مع اإلشارة إلى االتجاه الذي يمكن التداول فيه.
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أوامر الوقف

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 األمر. يكون أمر إيقاف الشراء دائًما بسعر أعلى من سعر السوق الحالي. وعادة ما يُستخَدم لحماية الربح أو الحد 
من الخسارة على مركز قصير. وعادة ما يُستخَدم لحماية الربح أو الحد من الخسارة على مركز قصير. يكون أمر اإليقاف للبيع 

دائًما بسعر أقل من سعر السوق الحالي. وعادة ما  يُستخَدم  لحماية الربح أو الحد من الخسارة على  مركز بيع. 

كما يستخدم المتداولون أوامر إيقاف الستراتيجيات استمرار االتجاه. يتم وضع أمر إيقاف شراء عندما يعتقد المتداول أنه إذا 
تحرك السعر لألعلى ووصل إلى قيمة أمر اإليقاف، فسيواصل السعر اتجاهه ويستمر في االتجاه الصعودي. وبالمثل، مع 

أمر إيقاف البيع، يعتقد المتداول أنه إذا تحرك السعر لألسفل ووصل إلى قيمة أمر التوقف، فسوف يستمر السعر في اتجاهه 
ويستمر في االتجاه الهبوطي. هذا يختلف عن طلب الحد الذي يعتقد المتداول أن سلوك السعر المعاكس سيحدث 

بمجرد الوصول إلى قيمة الطلب.

يحتوي األمر على نفس المتغيرين، المبلغ  ونوع انتهاء الصالحية. ويُستخدم نفس المتغيرين في تحديد انتهاء أوامر 
الحد "GTC - GFD" )ساري حتى يتم إلغاؤه، ساري لهذا اليوم(.

دعنا نستعرض األمثلة التالية:

مثال: يشتري المتداول س 100000 يورو مقابل دوالر أمريكي بسعر 1.0930، وهو يتوقع حركة بمقدار 60 إلى 70 نقطة 
في السوق ولكنه يريد أن يحمي نفسه ضد إساءة تقدير القوة المحتملة لليورو. ويعلم المتداول س أن السعر 1.0900 

هو مستوى دعم قوي ولهذا يقدم أمر وقف خسارة للبيع عند ذلك المستوى. وهكذا، يحدد المتداول س المخاطر في 
هذه المعاملة بالتحديد بمقدار 30 نقطة أو 300 دوالر أمريكي.

ومن بين االستخدامات األخرى ألوامر الوقف هو عندما يتوقع المتداول حدوث حركة عنيفة ويريد "استغالل" الحركة 
المفاجئة. وفي هذه الحالة، يقدم المتداول أمراً للشراء أو البيع "طلب وقف". لتوضيح المنطق وراء هذا، دعنا نستعرض 

السيناريو التالي:

مثال: يرى المتداول س أن اليورو مقابل الدوالر األمريكي يخترق مستوى المقاومة 1.11540. وهو يعتقد بأنه إذا حدث 
هذا بالفعل، فإن سعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي قد يصل إلى 1.1300 أو فوق ذلك. وفي هذه المرحلة يكون سعر 

السوق عند 1.11000، لذا يقدم المتداول س طلبًا لبدء مركز شراء 100000 بسعر 1.11540 "طلب وقف".



1313 © سويسكوت بنك أس آي | وحدة التحكم في تخصيص التداول  - دليل المستخدم | 

الحظ هنا أن المنصة ستقوم فقط بالتحقق من صحة أمر وقف الشراء مع وجود محفز أكبر من سعر السوق والتحقق من 
صحة أمر وقف البيع بسعر أقل من سعر السوق. إذا لم يتم احترام هذه القواعد، فستقوم المنصة برفض الطلب وإرجاع 

رسالة خطأ إلى العميل، مع اإلشارة إلى االتجاه الذي يمكن التداول فيه.

أوامر التداول

للعمالء الخبراء، نقدم نوع طلب جديد يسمى الطلب المتسلسل. وهو يتيح للعمالء وضع أوامر متعددة بنفس المقدار، 
وكلها متباعدة بمسافة ثابتة )مما يسمح للعمالء بالتوسع في مركز أكبر دون تأثير كبير على السوق(. يمكن أن تكون 

جميع المراكز المفتوحة بشكل فردي مرتبطة بوقف الخسارة أو جني األرباح أو أوامر أمر يلغي اآلخر.
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أوامر الوقف المتحرك

تشبه أوامر الوقف المتحرك أوامر اإليقاف باستثناء أنها تحتوي على معلمة طلب إضافية لتحديد نقاط التجميع، وهو عدد 
النقاط من المعدل الحالي الذي تريد تنفيذ أمر إيقاف الخسارة به. وتتمثل ميزة الوقف المتحرك في أن األمر "يتتبع" تلقائًيا 
السعر في حال تحرك مركز السعر في صالح المتداول وعرض احتمال تحقيق مكاسب أكبر مع استمرار الحماية ضد هبوط 

األسعار.

في المثال أدناه، يكون سعر السوق هو 1.09786، بينما يتم ضبط وقف الخسارة على 100 نقاط. نفترض أن المركز 
سيتم فتحه عند 1.1000 من قبل قسم أوامر IF. سيتم استيفاء أمر إيقاف البيع إذا وصل عرض سعر اليورو مقابل الدوالر 

األمريكي إلى 1.1000. إذا تحرك اليورو مقابل الدوالر األميركي لصالح المتداول، سبيل على سبيل المثال ارتفاع 100 نقطة،  
.IF يتم ضبط أمر اإليقاف تلقائيًا بين 1,08988 إلى 1,09988 - دائًما 100 نقاط من سعر السوق قسم أوامر

ومن الناحية الفنية، يتمثل الفارق الوحيد عن أمر الوقف العادي في أن سعر الوقف يتغير مع "تتبع" األمر إلجراء سعر 
السوق لصالح المتداول.
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األوامر المرتبطة
في هذه النقطة، سنستعرض كيف أن استخدام األوامر المرتطبة مع األوامر العادية سيساعدان مًعا في إنشاء 

  IF DONE أمر يلغي اآلخر( وأوامر( OCO استراتيجيات تداول أكثر تعقيًدا. وفي العادة، تُستخدم في السياق نفسه  أوامر
)والمعروفة أيًضا باسم "اذا تم"(.

)OCO( أمر يلغي اآلخر

أمر OCO )أمر يلغي اآلخر( هو مزيج من أمر حد واحد وأمر وقف واحد. ويتم تقديم أمرين بمتغيرات سعر ومدة فوق السعر 
الحالي وأقل منه. وعند تنفيذ أحد األمرين يتم إلغاء األمر اآلخر.

 لتوضيح كيفية عمل أمر يلغي اآلخر ]OCO[، دعنا نستعرض األمثلة التالية: يرغب المتداول "س" إما ببيع 
100000 عند 1.11513 تحت مستوى المقاومة الذي يظهر في توقعات حدوث تقلبات مفاجئة أو بدء مركز بيع إذا 

وصل  السعر إلى 1.11470.
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اذا تم

أمر مزدوج، حيث ال يتم تقديم األمر الفردي الثاني )وقف الخسارة أو جني األرباح( سوى عند تنفيذ األمر الفردي األول.
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اذا تم /أمر يلغي اآلخر

يعتبر االمر IF DONE متغيرا، حيث يتم تقديم أمر OCO )وقف الخسارة وجني األرباح، على أن يلغي تنفيذ أحد األمرين اآلخر( 
بعد تنفيذ األمر في قسم IF بنجاح.
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تعديل األوامر أو إلغاؤها
 Trade Log & Order يمكن إلغاء كل أمر قيد االنتظار أو تحريره من اجل تعديل العوامل. من دفتر األوامر وسجل التداول

book" وذلك بالنقر على زر االيمن فوق االمر وتحديد اإلجراء المناسب.

أمر اإللغاء

من خالل النقر بزر األيمن على "إلغاء األمر" سيطلب من المتداول التأكيد على إلغاء عملية التداول. ومن ثّم، تتم إزالة األمر 
من قائمة األوامر ولن يتم تنفيذه بعد ذلك. ويتم عرض رسالة التأكيد التالية للمتداول:
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أمر التعديل

من خالل النقر بالزر األيمن على "تعديل األمر" سيتم عرض أداة تعديل األمر ويمكن من خاللها تعديل جميع العوامل.

انقر على زر "Place" )تنفيذ( للتصديق على التعديالت واستبدال األمر القديم باألمر الجديد في النظام. ويعد االنتباه 
مطلوًبا، حيث أن األمر طالما لم يتم استبداله، فإن األمر القديم سيكون ال يزال فعال للتداول.

تعديل أمر  IF - DONE OCOتعديل أمر إيقاف
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التداول خارج السوق بعقود خيارات الفوركس 

معلومات عامة
يعد خيارات العمالت األجنبية أداة مالية مشتقة تعطي الحق ولكن ليس االلتزام بتبادل األموال المقومة بعملة ما بعملة 

أخرى بسعر صرف متفق عليه مسبًقا في تاريخ محدد.

على سبيل المثال ، يمكن أن يمنح عقد خيارات التداول خارج السوق بعقود خيارات الفوركس بالجنيه إسترليني مقابل 
الدوالر األمريكي للمالك الحق في بيع 1،000،000 جنيه إسترليني وشراء 1،300،000 دوالر في 31 ديسمبر. في هذه 

الحالة، يكون سعر الصرف المتفق عليه مسبًقا، أو سعر التنفيذ، هو 1.3000 دوالر أمريكي لكل جنيه إسترليني )أو دوالر 
أمريكي/جنيه إسترليني )1.30 كما هو موضح عادة( والمبالغ االسمية )النظرية( هي 1،000،000 جنيه إسترليني 

و1،300،000 دوالر.

هذا النوع من العقود هو دعوة شراء بالدوالر، ودعوة بيع على الجنيه اإلسترليني , وعادة ما يطلق عليه الجنيه االسترليني 
مقابل الدوالر األميركي ألنه وضع على سعر البيع

إذا كان السعر أقل من 1.3000 في 31 ديسمبر )مثال 1.2500(، وهذا يعني أن الدوالر أقوى والجنيه اإلسترليني أضعف، 
فسيتم ممارسة عقد الخيار، مما يتيح للمالك بيع الجنيه اإلسترليني عند 1.3000 وشرائه مرة أخرى على الفور في السوق 
الفورية عند 1.2500، مما يحقق ربًحا بقيمة 50000 دوالر أمريكي في العملية ))1.3000 جنيه إسترليني مقابل الدوالر- 

1.2500 جنيه إسترليني مقابل الدوالر( × 1،000،000 جنيه إسترليني(

مثال آخر ، يمكن منح التداول خارج السوق بعقود خيارات الفوركس باليورو/الدوالر األمريكي للمالك الحق في شراء 
1،000،000 يورو وبيع 1،150،000 دوالر في 31 ديسمبر. في هذه الحالة، يكون سعر الصرف المتفق عليه مسبًقا، أو 

سعر التنفيذ، هو 1.1500 دوالر أمريكي لكل يورو )أو 1.15 يورو/دوالر أمريكي كما هو موضح عادة( والمبالغ االسمية 
)النظرية( هي 1،000،000 جنيه إسترليني و1،150،000 دوالر أمريكي.

هذا النوع من العقود هو دعوة بيع بالدوالر، ودعوة شراءعلى الجنيه اإلسترليني، وعادة ما يطلق عليه الجنيه االسترليني 
مقابل الدوالر األميركي ألنه وضع على سعر الشراء.

يتيح سويسكوت بنك شراء أو بيع التداول خارج السوق بعقود خيارات الفوركس.
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شراء التداول خارج السوق بعقود خيارات الفوركس
عند شراء عقد خيار، يتعين على العميل دفع القسط بالكامل نقًدا. يتم خصم القسط من رصيد حسابه. يتم عرض القيمة 

الحالية )اإليجابية( لموضع الخيارات المشتراة في قيمة الخيار وأي قيمة خيار غير متوفرة كضمان هامش يتم إظهارها غير 
متوفرة للهامش.

 

مثال: مطالبة الشراء  

قبل شراء الطلب، لدي رصيد يبلغ 7'793.65 دوالر أمريكي

 

أطلب سعر إنهاء الطلب باليورو مقابل الدوالر األميركي 1.1570 انتهاء الصالحية 13.3.2019 بمبلغ 10 آالف يورو، وأنا 
أقدم عرض أسعار بقسط قدرها 0.03013 والذي يترجم إلى قيمة قسط 301.30 دوالر أمريكي )0.03013 * 10'000

 

تحت أمر الوضع، حدد أمر عقود الخيار. 1
في وحدة أوامر FXO، حدد "شراء" وتعيين . 2

جميع معلمات الخيارات )المبلغ، التنفيذ، 
انتهاء الصالحية(

اضغط على "طلب عرض األسعار" . 3
)RFQ( للحصول على عرض أسعار

اضغط على "تداول" )Trade( لشراء . 4
الخيار
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بعد المعاملة، رصيدي الجديد هو 7'492.35 دوالر أمريكي )7'793.65 دوالر أمريكي - 301.30 دوالر أمريكي(

تمثل قيمة عقد الخيار البالغة 298.10 دوالر القيمة السوقية لعقد الخيار ويتم حسابها بضرب سعر السوق الحالي 
)عرض( * الكمية. )0.02981 *10’000 = 298.10 دوالر أمريكي(
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"غير متاح للهامش" هو نسبة مئوية من قيمة عقود الخيار التي ال يمكن استخدامها ألغراض الهامش على عقود الخيار 
المشتراة. في المثال أعاله، ال يتم طرح الهامش الذي يبلغ -149.05 دوالرًا من رصيد حسابك، وبالتالي، يكون الهامش 

المتاح لديك هو 7'641.40 دوالر أمريكي )7'790.45 - 149.05(.

بصفتك عميل، يمكنك عرض أرباح وخسائر مراكزك في المراكز المفتوحة، كما هو موضح أدناه.

أخيًرا، سترى أن الهامش المطلوب وإجمالي المراكز المفتوحة صفر في القيمة. وذلك ألن التداول خارج السوق بعقود 
خيارات الفوركس المشتراة ال تحتوي على أي متطلبات الهامش.
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بيع التداول خارج السوق بعقود خيارات الفوركس
عند بيع أحد عقود الخيار، يتلقى العميل القسط الكامل نقًدا. يتم عرض القيمة الحالية )السلبية( لموضع عقود الخيار 

المباعة في قيمة الخيار وأي هامش مطلوب يظهر في الهامش المطلوب وإجمالي المراكز المفتوحة.

مثال: مطالبة مباعة 

قبل بيع الطلب، لدي رصيد يبلغ 7'803.45 دوالر أمريكي

 

أطلب سعر إنهاء الطلب باليورو مقابل الدوالر األميركي 1.1700 انتهاء الصالحية15.5.2019 بمبلغ 10 آالف يورو، وأنا 
أقدم عرض أسعار بقسط قدرها 0.03210 والذي يترجم إلى قيمة قسط 321.00 دوالر أمريكي )0.03210 * 10'000

تحت أمر الوضع، حدد أمر عقود الخيار. 1
في وحدة أوامر FXO، حدد "بيع" وعين . 2

جميع معلمات الخيارات )المبلغ، التنفيذ، 
انتهاء الصالحية(

اضغط على "طلب عرض األسعار" . 3
)RFQ( للحصول على عرض أسعار

اضغط على "تداول" )Trade( لبيع عقد . 4
الخيار
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بعد المعاملة، رصيدي الجديد هو 8'124.45 دوالر أمريكي )7'803.45 دوالر أمريكي - 321.00دوالر أمريكي(

تمثل قيمة عقد الخيار البالغة 322.20 دوالر القيمة السوقية لعقد الخيار ويتم حسابها بضرب سعر السوق الحالي 
)عرض( * الكمية. )0.03222 * -10’000 = -322.20 دوالر أمريكي(

 

بصفتك عميل، يمكنك عرض أرباح وخسائر مراكزك في المراكز المفتوحة.

أخيًرا، سترى أن الهامش المطلوب وأن إجمالي المراكز المفتوحة لها قيم مرتبطة بها. وذلك ألن التداول خارج السوق 
بعقود خيارات الفوركس المباعة ال تحتوي على متطلبات الهامش.
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انتهاء الصالحية 
ال يمكن ممارسة عقود الخيار بالطريقة األوروبية إال في تاريخ انتهاء الصالحية. انتهاء الصالحية عبارة عن عملية تلقائية، 

مما يعني أنه ال يتعين تقديم طلب إلدارة الممارسة أو انتهاء الصالحية.
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المراكز المفتوحة

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

يمكن أن يكون المركز المفتوح Long في حال اشترى المتداول أصاًل أساسًيا، أو Short في حال باع المتداول ذلك 
المركز. ويرجى مالحظة أن األصل يمكن بيعه قبل أن يتم شراؤه.

ويمكن إغالق المركز  Longأو Short أو تقليله وليس زيادته. وفي حال رغب العميل زيادة التعرض على أحد الصكوك، 
سيتم إنشاء مركز جديد.

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

في العادة، يتم فتح جميع المراكز على صك معين في نفس االتجاه ( Long أو Short). فعلى سبيل المثال، يمكن 
للعميل امتالك مراكز Long في سعر اليورو مقابل الدوالر األمريكي، ولكن ال يمكن له امتالك مراكز Long و Short في 

نفس الوقت. وفي حال قرر العميل تقديم تداول في اتجاه معاكس للتعرض الحالي، سيتم إغالق أو تقليل بعض المراكز 
المفتوحة )شريطة عدم تفعيل خاصية التحوط(. وإذا لم تصدر أي تعليمات، سيتم إغالق المراكز المفتوحة القديمة أوالً، 

FIFO ) "ًوفًقا لقاعدة "الوارد أوالً صادر أوال

ال يتم اتباع قاعدة "الوارد أوالً صادر أوالً" في حال كان األمر مرتبًطا بمركز مفتوح معين. وعند تنفيذ األمر المرتبط، يتم إغالق 
أو تقليل المركز المرتبط به.

المراكز المفتوحة )بالتفصيل(
من بين خصائص منصة جافا للتداول الخاصة بسويسكوت بنك إمكانية إدارة العديد من المراكز المفتوحة بنفس زوج 

العمالت.

يتم إنشاء مركز جديد )مفتوح( عندما يؤدي تنفيذ أمر ما إلى زيادة التعرض لزوج العملة المتداولة. في المثال أعاله، تم 
تنفيذ العديد من أوامر الشراء على اليورو مقابل الدوالر األميركي. وقد أدت كل من هذه األوامر إلى إنشاء مركز جديد. 

ويعد احتساب الربح والخسارة خاًصا بكل مركز وذي صلة بسعر دخول ذلك المركز.

عندما يقلل تنفيذ أمر ما من التعرض على زوج العملة المتداولة، يتم تطبيق قاعدة FIFO )الوارد أوالً صادر أوالً(، ويتم إغالق 
أو تقليص أقدم مركز على زوج العملة المتداولة. وفي حال كان مبلغ األمر أكبر من مبلغ المركز المغلق، يتم تقليل أو 

إغالق المركز القديم التالي. وتستمر هذه العملية طالما لم يتم تسجيل مبلغ األمر بالكامل. وفي حال تم إغالق جميع 
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 Short إلى Long المراكز، وكان هناك مبلغ متاح لم يتم تسجيله، فإن ذلك يعني أن األمر سيعكس اتجاه التعرض من
)أو من Short إلى Long(. سيتم إنشاء مركز جديد بالمبلغ المتبقي في االتجاه المعاكس.

يصف قسم "األوامر المرتبطة" كيفية إغالق موضع معين بين جميع المراكز المدرجة في طريقة العرض هذه.

األوامر المرتبطة
األوامر المرتبطة هي أوامر تم ربطها بمركز مفتوح. وهي تعني أن تنفيذ األوامر المرتبطة لن يؤثر سوى على المركز 

المرتبط من خالل إغالقه. من السهل على العميل تكوين الطلبات المرتبطة. بكل بساطة، يحتاج العميل إلى اختيار 
موقع من قائمة جميع المراكز المفتوحة عن طريق النقر بزر الماوس األيمن فوقه واختيار نوع الطلب المناسب إلغالق هذا 

المركز.
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نظرة عامة على الحساب
توفر نافذة تحليل الهامش للمتداولين معلومات في الوقت الفعلي عن حساب التداول الخاص بهم.

رصيد الحساب هو الرصيد المتاح على النظام األساسي للعميل.

قيمة الخيار: هي مجموع قيم خيار صافي عبر جميع مراكز الخيار الخاصة بك.

 األرباح والخسائر غير المحققة )أو األرباح والخسائر المفتوحة( هي األرباح أو الخسائر التي يتم حسابها للعميل إذا قام 
بإغالق جميع مراكزه المفتوحة )باستثناء قيمة الخيار(.

األرباح والخسائر غير المحققة )أو األرباح والخسائر المفتوحة هي األرباح أو الخسائر التي يتم حسابها للعميل إذا قام 
بإغالق جميع مراكزه المفتوحة )باستثناء قيمة الخيار(.

سيولة الحساب هي رصيد الحساب + إجمالي قيمة المركز.

الهامش غير المتوافر هي قيمة الخيار غير المتوفر للتداول.

الهامش المطلوب يمثل الجزء من األموال النقدية للعميل الالزم للحفاظ على مراكزه المفتوحة اعتماداً على رافعته 
المالية.

الهامش الحر يمثل الحد األقصى للمبلغ النقدي الذي يمكن سحبه دون تصفية العميل.

مستوى التوقف هو المستوى الذي يمكن أن يصل إليه مستوى الهامش قبل المخاطرة بتصفية محتملة. 

مستوى الهامش يتم التعبير عنه بنسبة مئوية، يمثل "سيولة الحساب" مطروًحا منها "غير متاح للهامش" مقسوًما على 
"إجمالي المراكز المفتوحة" )أو التعرض(. عندما يالمس مستوى الهامش حد مستوى اإليقاف، فإنه يؤدي إلى تصفية 

العميل. 
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متطلبات الهامش
مستويات التوقف يمثل مستوى الهامش الذي يمكن عنده تصفية جميع المراكز المفتوحة )مغلقة(. ويمكن أن يتغير 

الهامش وسيتغير استناداً إلى القيمة الدوالرية اإلجمالية )المطلقة( لكافة المراكز الحالية المحتفظ بها.

يرجى العلم  من المتوقع أن يكون العمالء مدركين تماًما لمتطلبات الهامش ويتداولوا وفًقا لذلك. يرفض 
سويسكوت بنك كل المسؤولية فيما يتعلق بالتصفية غير المحددة للمراكز بسبب تغيير الهامش 

التلقائي.
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حسابات الربح والخسارة

الربح والخسارة الناشئان عن إغالق أحد المراكز.

ويستند احتساب الربح والخسارة إلى الصيغة التالية:

)سعر اإلغالق - سعر الشراء( x ) مبلغ المركز(.

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

فإن الربح والخسارة المحققان يكونان:

USD 100 = 000’100 x )1.3400 - 1.3410(

يرجى مالحظة أنه إذا كان الحساب معبراً عنه بالدوالر، فإن القيمة يتم إضافتها إلى حساب العميل بعد احتساب سعر 
صرف على أساس السعر المتوسط بين سعري العرض والطلب عند اإلغالق.

في المثال السابق، إذا اعتبرنا أن العميل يتداول عند نقطتين 2، فإن سعر العرض هو 1.3410 وسعر الطلب هو 1.3412 
. ويحول مبلغ 100 دوالر أمريكي إلى يورو من خالل استخدام متوسط السعر: )1.3412 - 1.3410(/2 = 1.3411؛  والربح 

والخسارة المحققة هي: 100 دوالر أمريكي/1.3411= 74.5656 يورو

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

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

وديعة الهامش ليست، كما يقترح غالبية المتداولين التقليديين،  الدفع النقدي لشراء األسهم السوقية. إن الهامش في 
الحقيقة ضمان أو ضمان وديعة يوفر الحماية من الخسائر خالل الصفقة. وهو يسمح للمتداولين بفتح المراكز بقيم تتجاوز 

إلى حد كبير حدود الحساب الخاص بهم وهو بذلك يعزز قدرتهم الشرائية. للحصول على شرح كامل ألسعار هامش 
swissquote.com/forex تبادل العمالت لسويسكوت بنك، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

وتتمثل الصيغة المستخدمة في حساب الهوامش فيما يلي:

 الهامش = السيولة/التعرض

السيولة = الرصيد + قيمة عقد الخيار + األرباح والخسائر المفتوحة - غير المتاح للهامش

السيولة = الرصيد + قيمة عقد الخيار + األرباح والخسائر المفتوحة - غير المتاح للهامش

يجب التعبير عن الهامش الحر والربح والخسارة المفتوحة بنفس العملة )على سبيل المثال الدوالر األمريكي(.

فيما يلي مثال:

لنضرب مثاًل بعميل يملك في حسابه 10000 دوالر أمريكي وله مركز شراء مفتوح  500000 يورو مقابل الدوالر األمريكي 
تم افتتاحه بسعر 1.3594 بينما السعر الحالي 1.3600

الخسارة والربح المفتوح الفعلي هي 300 دوالر أمريكي.

السيولة هي: 10’000 + 300 دوالر أمريكي = 10’300 دوالر أمريكي.

التعرض يساوي:

التعرض = 1x500'000 يورو/دوالر أمريكي --<500'000 يورو x 1.36 = 680'000 دوالر أمريكي

الهامش = السيولة/ التعرض = 680000/10300 = 0.015147

%1.51  

➔

https://ar.swissquote.com/forex
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المراكز الليلية

عادًة ما تبرم معامالت العمالت األجنبية بين البنوك بتواريخ قيمة مرتبة مسبقًا. بمعنى آخر، إذا قام متداول ببيع مليون 
يورو مقابل سعر فوري للدوالر األمريكي في يوم األربعاء، فهذا يعني أنه يجب عليه تسليم ما قيمته مليون يورو يوم 

الجمعة لكي يتسنى استالم المبلغ المعادل بالدوالر األمريكي بناء على سعر الصرف الُمتفق عليه حينها. )تُحدد تواريخ 
التسوية في السوق الفورية على أساس يومّي عمل اثنين(.

يعتمد سويسكوت بنك طريقة عمل بحيث ال يتم تطبيق تواريخ القيمة في أي عملية وال تسمح كذلك باغالق وإعادة 
فتح المراكز المفتوحة عند نهاية يوم العمل. ونسمي هذه العملية معاملة فورية تركيبية. تسفر هذه العملية عن 

معاملة بسيطة على سطر واحد في بيان معامالت العميل بدالً من بيان متعدد اإلدخاالت شديد التعقيد والذي يكون غير 
مفهوم عمومًا بالنسبة ألي شخص غير ملم جيداً باآللية التعاملية بين البنوك

يطبق سويسكوت بنك تكلفة ابقاء الصفقات المفتوحة ليال في السوق على العميل. وتُقدم تكلفة المراكز الليليلة 
هذه كأتعاب شاملة يتم دفعها أو تُخصم من حساب العميل. وتفيد هذه العملية من شفافية التنفيذ حيث ال نقوم 

بتعديل السعر األصلي للمركز الذي يأخذه العميل.

يرجى مالحظة أن "المركز المفتوح الكلي" للمعادن الثمينة هي قيمة تعادله بالدوالر االمريكي. مثال: 200 أوقية من 
الذهب تساوي حوالي 254'000 دوالر أمريكي )أسعار 2019/5/21(.

تضاف التكاليف الليلية وتخصم من أي مراكز يتم الحصول عليها بعد الساعة 23:00 بتوقيت وسط أوروبا في كل يوم 
من األسبوع. يرجي مالحظة أن سويسكوت بنك يطبق مقايضة ثالثية مساء األربعاء للتعويض عن التقلبات خالل 

عطلة نهاية األسبوع.

يمكن االطالع على الرسوم المطبقة على االيداعات والسحوبات على الرابط التالي والذي يتم تحديثه يوميًا وفقًا 
لظروف السوق:

www.swissquote.com/forex/pricing/spreads-and-swaps 

https://ar.swissquote.com/forex/pricing/spreads-and-swaps
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المخططات

 يتوفر عرض كامل لدليل المستخدم الخاص بالمخططات على الرابط التالي:: 
https://library.swissquote.com/shared-images/advanced-trader-charts-guide-bank-ar

https://library.swissquote.com/shared-images/advanced-trader-charts-guide-bank-ar
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حقوق الطبع محفوظة  2005-2019 لسويسكوت بنك. هذه الوثيقة ذات محتوى سري ويتمتع سويسكوت بنك ليمتد بحقوق الملكية الفكرية فيها. تتمتع هذه الوثيقة بحماية حقوق الطبع ويتم توزيعها 

35بموجب تراخيص تحدد استخدامها ونسخها وتوزيعها. لذلك، ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المستند بأي شكل أو وسيلة بدون الحصول على إذن خطي مسبق من سويسكوت بنك ليمتد.
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