
رشح تفصييل لتذكرة الصفقة الرسيعة 
توفر لك الصفقة الرسيعة درجة أكرب من الشفافية والتحكم يف طريقة معالجة أوامر التداول التي تضعها.  
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األداة
)EURUSD(

تعرض األداة التي ترغب يف تداولها.

أيقونة البحث 
تسمح لك بالبحث واالختيار 
من بني مجموعة واسعة من 
األدوات املالية التي نوفرها. 
سيؤدي اختيارك إىل تحديث 

تذكرة الصفقة بحيث تعرض 
األداة املالية التي ترغب يف 

تداولها.

أيقونة منتج خيارات الفوركس
تسمح لك بفتح تذكرة صفقة لخيار 

الفوركس أو تذكرة صفقة فوركس 
فورية والتبديل بينهام.

النوع
اخرت نوع األمر الذي ترغب يف 

استخدامه إلدخال مركز تداول: 
أوامر الصفقة الرسيعة للتنفيذ 
الفوري، مبصاحبة نطاق محدد 

مسبقاً للتفاوت السعري املسموح 
أو بدونه.

القيمة 
القيمة االسمية )بعملة األساس( 
التي ترغب يف تداولها. نقدم اآلن 

خاصية التنفيذ الجزيئ عند تداول 
صفقات بأحجام كبرية، والتي تعني 

أنه يف الحاالت التي يتعذر فيها 
تنفيذ أمر تداولك بأكمله سنقوم 

بتنفيذ أقىص كمية متاحة.

رشح تفصييل لتذكرة الصفقة الرسيعة لعقد فوركس.

 أسعار الرشاء/البيع
اضغط عىل الرشاء أو البيع لوضع أمر حد مبصاحبة نطاق 

محدد مسبقاً للتفاوت السعري املسموح به. يضمن إضافة حد 
التفاوت املسموح عدم تنفيذ أمرك سوى يف النطاق الذي ميكنك 

قبوله بأريحية )انظر تحرير التفاوت السعري املسموح(. يتم 
عرض الحد األدىن للسعر )عند البيع( والحد األقىص للسعر )عند 

 Limit @‘ الرشاء( يف تذكرة الصفقة أسفل السعر الفوري مثل
.’x.xxxx
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تحرير التفاوت السعري املسموح
تسمح لك خاصية التفاوت السعري املسموح بتحديد الحد األدىن للسعر )عند 
البيع( أو الحد األقىص للسعر )عند الرشاء( الذي ميكنك قبوله بأريحية )أي أمر 

حد( عند الدخول يف صفقة التداول. ميكن تحديد التفاوت السعري املسموح 
به يف شكل نقاط )مثل 0.1 نقطة( أو نسبة مئوية )مثل %0.01(. يتم تعيني 

هذه القيمة افرتاضياً عند %0.01 من السعر الفوري لجميع أزواج العمالت، مع 
مالحظة أن قيمة حد التفاوت املسموح قابلة للتخصيص عىل مستوى كل زوج 

من أزواج العمالت عىل حدة. 

عىل سبيل املثال إذا كان زوج EURUSD يتداول عند 1.11660 / 1.11668 وقمت 
بإضافة حد التفاوت السعري املسموح عند 1.0 نقطة. يف تلك الحالة فإن الحد 

األقىص للسعر الذي ستدفعه لبيع الزوج سيكون 1.11650 )-1.11660 0.00010(، 
بينام الحد األقىص للسعر الذي ستدفعه عند الرشاء هو 1.11678 )+1.11668 

 .)0.00010

 )'X' -تحرير التفاوت السعري املسموح )األيقونة
تسمح لك بحذف خيار إضافة التفاوت السعري املسموح. يؤدي ذلك إىل 

تغيري نوع األمر يف تذكرة الصفقة الفورية من أمر حد إىل أمر سوق. 

التأثري عىل الهامش
يعرض مقدار ما سيتم استخدامه من الهامش املتوفر لديك عند فتح صفقة بالقيمة االسمية 

املحددة )بعملة األساس( التي ترغب يف تداولها.

تشغيل/إيقاف 
 تفعيل )تشغيل( أو 

تعطيل )إيقاف( خاصية 
التفاوت السعري 

املسموح

نوع األمر
يصنف أمر تداولك بوضوح عىل أنه أمر حد.

املدة
I.O.C  تعني أمر نوع التنفيذ الفوري أو الغائه. تتضمن جميع أوامر الصفقة 

.I.O.Cالرسيعة مدة معينة ألمر

السعر
يظهر سعر البيع/الرشاء، متضمناً نطاق التفاوت املحدد مسبقاً.

نسبة مئوية
يمكنك من هنا تعيني 

حد التفاوت املسموح 
يف شكل نسبة مئوية، 

بزيادات من 0.01 باملائة 
)1/100 من 1 باملائة أو 

1 نقطة أساس(.

نقاط
ميكنك من هنا وضع 

حد التفاوت املسموح 
يف شكل نقاط، بزيادات 
تدريجية من 0.1 نقطة 

)1/10 من النقطة 
الواحدة(.



األداة 
 )GER30.I(

تعرض األداة التي ترغب يف تداولها.

أيقونة البحث 
تسمح لك بالبحث واالختيار من بني مجموعة 
واسعة من األدوات املالية التي نوفرها. سيؤدي 

اختيارك إىل تحديث تذكرة الصفقة بحيث تعرض 
األداة املالية التي ترغب يف تداولها.

النوع
اخرت نوع األمر الذي ترغب يف 

استخدامه إلدخال مركز تداول: 

الكمية
الكمية التي ترغب يف تداولها. 

عندما تكون أداة التفاوت 
السعري املسموح قيد التشغيل 

بينام تتداول صفقات بأحجام 
كبرية نقوم بتوفري خاصية 

التنفيذ الجزيئ، والتي تعني 
أنه يف الحاالت التي يتعذر فيها 

تنفيذ أمر تداولك بأكمله سنقوم 
بتنفيذ أقىص كمية متاحة.

 أسعار الرشاء/البيع
اضغط رشاء أو بيع لوضع أمر سوق. سيؤدي إضافة حد التفاوت املسموح إىل 

 ”Limit IOC“ تحويل أمرك إىل أمر حد من نوع التنفيذ الفوري أو اإللغاء
مع ضامن عدم تنفيذ أمرك سوى يف النطاق الذي ميكنك قبوله بأريحية )انظر 
تحرير التفاوت السعري املسموح(. يتم عرض الحد األدىن للسعر )عند البيع( 

والحد األقىص للسعر )عند الرشاء( يف تذكرة الصفقة أسفل السعر الفوري مثل 
.’Limit @ x.xxxx‘

رشح تفصييل لتذكرة الصفقة الرسيعة لعقد الفروقات
CFDS



تاريخ التسوية
بالنسبة العقود مقابل الفروقات التي يجري تداولها بشكل مستمر، سوف يتم 

عرض التاريخ الفوري )تاريخ التسوية(.

القيمة االسمية
تعرض القيمة االسمية مقدار "التعرض عىل السوق بالرافعة املالية" ألمر التداول 

ويتم حسابها عن طريق رضب سعر البيع/الرشاء x عدد العقود.

تشغيل/إيقاف
تفعيل )تشغيل( 

أو تعطيل )إيقاف( 
خاصية التفاوت 

السعري املسموح

نوع األمر
يصنف أمر تداولك بوضوح عىل أنه أمر حد.

املدة
I.O.C  تعني أمر من نوع التنفيذ الفوري أو الغائه. تتضمن جميع أوامر 

.I.O.Cاملنتهية مدة معينة ألمر CFDs الصفقة الرسيعة للمؤرشات وعقود

السعر
.)VWAP( يظهر سعر  البيع/الرشاء

نسبة مئوية
ميكنك من هنا تعيني 
حد التفاوت املسموح 
يف شكل نسبة مئوية، 

بزيادات من 0.01 باملائة 
)1/100 من 1 باملائة أو 

1 نقطة أساس(.

املزايدات السعرية
تعيني التفاوت املسموح 
يف شكل مزايدات سعرية 
)Ticks(، بإضافات من 1 

مزايدة.

تحرير التفاوت السعري املسموح
تسمح لك خاصية التفاوت السعري املسموح بتحديد الحد األدىن 

للسعر )عند البيع( أو الحد األقىص للسعر )عند الرشاء( الذي ميكنك 
قبوله بأريحية )أي أمر حد( عند الدخول يف مركز التداول. ميكن 

تحديد التفاوت السعري املسموح به يف شكل مزايدات سعرية أو 
نسبة مئوية )مثل 0.01%(.

عىل سبيل املثال إذا كان مؤرش Germany 30 يتداول عند 10,516.82 
/ 10,518.82 وقمت بإضافة حد التفاوت السعري املسموح عند 

%1.0. يف تلك الحالة فإن الحد األقىص للسعر الذي ستدفعه لبيع 
املؤرش سيكون 10,515.77 )%0.01-10,516.82(، بينام الحد األقىص 

للسعر الذي ستدفعه عند الرشاء هو 10,519.87 )10,518.82+0.01%(. 

 )'X' -تحرير التفاوت السعري املسموح )األيقونة
تسمح لك بحذف خيار إضافة التفاوت السعري املسموح. يؤدي ذلك إىل 

تغيري نوع األمر يف تذكرة الصفقة الفورية من أمر حد إىل أمر سوق. 



تنويه عام عن املخاطر:    ال متثل أي من املعلومات الواردة هنا بأي شكل من  األشكال عرض )أو التامس لعرض( لرشاء أو بيع أي عملة،  أو منتج، أو أداة مالية، 

أو للقيام بأي استثامر، أو لالنخراط  يف اسرتاتيجية تداول معينة.    تم إنتاج هذه املادة بهدف التسويق و/أو أغراض إعالمية  فقط وال يقدم ساكسو بنك أي/أس 

ومالكيه، ورشكاته التابعة  ومنتسبيه سواء بشكل مبارش أو عرب مكاتبه الفرعية   )""ساكسو بنك""( أي إقرار أو ضامنة، كام ال يتحمل أي  مسئولية، عن دقة أو 

اكتامل املعلومات املقدمة هنا. مل يأخذ  ساكسو بنك يف االعتبار عند تقديم هذه املواد أي غايات  استثامرية معينة، أهداف استثامرية خاصة، الوضع املايل،  أو 

االحتياجات واملتطلبات الخاصة مبتلقي هذه املواد كام ال  يٌقَصد بأي معلومات واردة هنا أن تقدم كتوصية ألي متلقي  لالستثامر أو سحب االستثامر بطريقة 

معينة وال يتحمل  ساكسو بنك أي التزام عن تكبد أي متلقي لهذه املعلومات خسارة نتيجة التداول  وفقا ألي توصية متصورة.  تنطوي جميع أشكال االستثامر 

عىل مخاطر وقد تؤدي إىل  تحقيق أرباح أو تكبد خسائر. وعىل وجه الخصوص، فإن  االستثامرات يف املنتجات املتداولة بالرافعة املالية مثل، عىل سبيل املثال 

ال الحرص، تبادل العمالت األجنبية، املشتقات والسلع  قد تتسم بطبيعة مضاربية للغاية وقد تتذبذب األرباح  والخسائر بوترية عنيفة ورسيعة عىل حد سواء.  

التداوالت بغرض املضاربة قد ال تكون مناسبة لجميع  املستثمرين ويتعني عىل كافة املنخرطني يف تعامالتها  مراعاة وضعهم املايل بكل عناية والتشاور مع 

مستشار   )مستشارين( مايل من أجل تفهم املخاطر التي تنطوي عليها  وضامن مالءمة أوضاعهم قبل القيام بأي استثامر، أو سحب  االستثامر، أو الدخول يف 

أي معاملة. أي ذكر يرد هنا  لكلمة املخاطرة، يف حال وجوده، قد ال يكون، وال ينبغي أن  يُنظر إليه، باعتباره إفصاح كامل عن املخاطر أو وصف  شامل لهذه 

املخاطر. أي آراء واردة هنا قد تكون شخصية  للمؤلف وقد ال تعكس رأي ساكسو بنك كام ميكن أن تخضع  كافة أشكال التعبري عن الرأي للتغيري دون إشعار )ال 

/http://ae.saxobank.com/ar/support/disclaimer سابق  وال الحق(.      يخضع هذا التنويه لبيان اإلخالء الكامل ملسؤولية ساكسو بنك  واملتاح عىل

http://ae.saxobank.com/ar/support/disclaimer/
http://ae.saxobank.com/ar/support/disclaimer/

