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FXCMشرح برنامج   لتداول العمالت
 

 للتعرف على البرنامج والتدرب على سوق العمالت) وهمي ( حساب تجريبيلفتح
اضغط هنا 

 
 برنامج التداول اضغط هنا لحميتل
 

  ميجابايت٧٫٤٨حجم البرنامج 
 

 بالضغط على هذه األيقونة ) Set Upعمل (بعد تحميل البرنامج قم بتثبيت البرنامج 

 
 

واتبع بقية خطوات التثبيت حتى يتم تثبيت البرنامج
 

 بعد االنتهاء من تثبيت البرنامج اضغط على هذه األيقونة لفتح البرنامج

 
 
 تفتح هذه النافذةس
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 :بعد تسجيل الدخول للبرنامج ستظهر هذه النافذة 

 
 

 )سيتم شرحها الحقا( القائمة - ١
  للبيع بسعر السوق على زوج معين بعد تحديده -٢
  للشراء بسعر السوق على زوج معين بعد تحديده-٣
 سوق الدخال أمر ايقاف الخسارة أو هدف لصفقة أو مرآز مفتوح في ال-٤
  الغالق مرآز أو صفقة معينة في السوق-٥
 ) ليتم تنفيذه الحقا على سعر محدد( الدخال أمر معلق -٦
 )سيتم شرحها الحقا( تحديد آيفية ادخال أوامر الشراء والبيع بسعر السوق -٧
  العمالت التي يتم عرضها في برنامج التداول-٨
 ها لفترة معينة لعرض آشف الحساب وجميع األوامر التي تم تنفيذ-٩
  والذي يعرض الكثير من التحليالت واألخبار للسوقdailyfx للدخول الى موقع -١٠
  الجراء محادثة مع الدعم الفني للشرآة لطلب مساعدة معينة-١١

٢  com.atBorsa.www  موقع ومنتديات بورصات 



  com.Borsaat.www  موقع ومنتديات بورصات 
 

  لفتح الرسوم البيانية لزوج معين لتحليله مثال-١٢
ت الشراء والبيع على  هذا الجزء يوضح األزواج المختلفة وأسعارها ، والقيام بعمليا-١٣

 )سيتم شرحها الحقا(مختلف األزواج 
 )سيتم شرحه بالتفصيل ( هذا الجزء يعرض معلومات عن الحساب -١٤
سيتم ( يوضح هذا الجزء األوامر المعلقة والمنتظر تفعيلها عندما يصل اليها سعر السوق -١٥

 )شرحها بالتفصيل
كن منه غلق الصفقات أو التحكم بها  هذا الجزء يعرض ملخص للصفقات المفتوحة ويم-١٦

 )سيتم شرحه بالتفصيل(
  هذا الجزء يعرض الرسائل المهمة والتنبيهات التي ترسلها الشرآة ألصحاب الحسابات-١٧
  يوضح هذا الجزء جميع العمالت التي تمت على البرنامج-١٨
  يوضح هذا الجزء حالة اتصال البرنامج باالنترنت وحالة التداول-١٩

 
 : هذه األجزاء مشروحة بالتفصيل فيما يلي جميع

 
  الشراء والبيع أوامر

 : بسعر السوق للشراء أو البيع
 اضغط على شراء أمام زوج معين 

 

 
 

 :ستفتح لك النافذة التالية 
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 اضغط موافق وسيتم فتح صفقة الشراء ، وستظهر هذه الصفقة في المراآز المفتوحة
 خسارة ووقف الخسارة المتحرك لهذه الصفقة أو اغالقها ومنه يمكن ادخال الهدف ووقف ال

 أما اذا اردت تحديد الهدف ووقف الخسارة للصفقة قبل ان تقوم بفتحها 
 :اضغط على زر متقدم 

 
 

وبعد تحديد الهدف ووقف الخسارة اضغط موافق وسيتم فتح صفقة الشراء ، وستظهر هذه 
 الصفقة في المراآز المفتوحة

 
 لسوق اضغط على بيع أمام زوج معين واتبع نفس الخطوات السابقةوللبيع بسعر ا
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 ) :لتنفيذها على أسعار محددة( األوامر المعلقة ادخال
 :على زوج معين ، ستفتح القائمة التالية) الفأرة(قم بالضغط بالزر األيمن للماوس 

 

 
 

 :قم بالضغط على افتح امر دخول ، ستفتح لك النافذة التالية 
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، وحدد حجم الصفقة ، وحدد السعر الذي تريد تنفيذ الصفقة ) شراء أم بيع(نوع العملية حدد 
 عنده ، واضغط على موافق

وسيظهر هذا األمر في نافذة األوامر ، ومنه يمكن التحكم الشامل في هذا األمر لحين وصول 
 سعر السوق الى السعر المحدد ليتم تنفيذ األمر

 
 

 : بالتفصيل واآلن شرح أجزاء البرنامج
 

 
عند الضغط على هذا الزر فانه يقوم بعمل صفقة بيع بسعر السوق على زوج معين ، :  بيع -٢

 آما هو مشروح سابقا
عند الضغط على هذا الزر فانه يقوم بعمل صفقة شراء  بسعر السوق على زوج :  شراء -٣

 معين ، آما هو مشروح سابقا
ارة والهدف لصفقة مفتوحة او ألمر معلق ، فعند وهو لتحديد وقف الخس: حد /  ايقاف -٤

 :تحديد صفقة معينة في نافذة المراآز المفتوحة والضغط عليه فستظهر لك النافذة التالية 
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 حدد سعر الهدف او وقف الخسارة ثم اضغط على جديد
 
وهو لغلق صفقة مفتوحة ، قم بتحديد صفقة معينة واضغط هذا الزر ستظهر لك :  أغلق -٥
 :ذه النافذة ه
 

 
 

 اضغط موافق للتأآيد ، وسيتم تنفيذ األمر واغالق الصفقة بسعر السوق الحالي
 
، قم بتحديد زوج معين ) لتنفيذها على أسعار محددة( األوامر المعلقة دخالوهو ال:  دخول -٦

 ثم اضغط على هذا الزر ، نفذ الخطوات المشروحة سابقا في آيفية ادخال اوامر معلقة
 
وهو لألوامر التي يتم بتنفيذها بسعر السوق ، فعند الضغط عليه ستظهر : وع المضاربة  ن-٧

 هذه النافذة 

٧  com.atBorsa.www  موقع ومنتديات بورصات 



  com.Borsaat.www  موقع ومنتديات بورصات 
 

 
 

 : افتراضي 
 عند الضغط على شراء او بيع لزوج معين ستظهر نافذة تأآيد قبل تنفيذ األمر

 
 :نقرة واحدة 

 لب التأآيدعند الضغط على شراء او بيع لزوج معين سيتم تنفيذ األمر مباشرة بدون ط
 

 : انقر مرتين 
 عند الضغط  مرتين على شراء او بيع لزوج معين سيتم تنفيذ األمر مباشرة بدون طلب التأآيد

 
لتحديد العمالت التي تظهر في نافذة أسعار العمالت ، فالبرنامج ال يسمح بعرض :  العمالت – ٨

  زوج عملة فقط في وقت واحد١٢اال 
 ظهر هذه النافذة وعند الضغط على زر عمالت ست
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وهو لعرض آشف الحساب والصفقات التي تم تنفيذها على الحساب لفترة :  آشف الحساب -٩

 معينة
 

 والذي FXCM التابع لشرآة dailyfxعند الضغط عليه سيتم فتح موقع :  أبحاث – ١٠
 يعرض تحليالت متنوعة للعمالت وأخبار السوق

 
  لطلب مساعدة مثالFXCM الفني لشرآة الجراء محادثة مع الدعم:  محادثة -١١

 
  لفتح الرسوم البيانية لعملة ما لعمل التحليالت المختلفة عليه– ١٢

 

 :شرح لنوافذ البرنامج 
 :نافذة أسعار التداول : أوال 

 العرض المتقدم يكون بهذا الشكل
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 :العرض البسيط يكون بهذا الشكل 
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مليات الشراء والبيع ، وادخال األوامر المعلقة آما هو ويمكن من خالل هذه النافذة اجراء ع
 مشروح سابقا

 
 :نافذة الحسابات 

 :وبها يتم عرض معلومات مهمة عن الحساب آما يلي 

 
 

 :نافذة األوامر 
وبها يتم عرض األوامر المعلقة التي تم ادخالها ، وبانتظار وصول سعر السوق اليها ليتم 

م التحكم في األوامر المدخلة مثل السعر المحدد ، والهدف ووقف تنفذها ، ومن هذه النافذة يت
الخسارة أو الغاء األمر نهائيا ، وعندما يتم تفعيل األمر المعلق يتم نقل األمر من نافذة األوامر 

 الى نافذة المراآز المفتوحة
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 :نافذة المراآز المفتوحة 
التحكم الكامل في الصفقة مثل تحديد وبها يتم عرض الصفقات المفتوحة ، ويمكن عن طريقها 

 وقف الخسارة وتحديد الهدف أو اغالق الصفقة
 

 
 

 :نافذة اجراءات 
 وفيه يتم عرض االجراءات التي قام البرنامج بتنفيذها

 
 :نافذة رسالة 

 وفيه يتم عرض الرسائل والتنبيهات المهمة التي ترسلها الشرآة الى أصحاب الحسابات
 

 شرح قوائم البرنامج
 

 : قائمة النظام – ١
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 للدخول للحساب: الدخول  -١
 للخروج من الحساب: اخرج  -٢
 العدادات الشبكة: معطيات الشبكة  -٣
 للحساب) المرور(لتغيير آلمة السر : غير آلمة السر  -٤
 اعداد الصفحة للطباعة: اعداد الصفحة  -٥
 لطباعة الصفحة: اطبع  -٦
 عرض الطبع  -٧
 :ستظهر النافذة التالية عند الضغط على هذا الخيار : الخيارات  -٨
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 برنامج التداول) شكل والوان(الختيار ستايل  -١
لتعديل األصوات او تغييرها في برنامج التداول  -٢
 لتعديل حجم الخطوط وااللوان في برنامج التداول -٣
 لتعديل الوان الرسوم البيانية  -٤
 
 لتغيير لغة البرنامج: اللغة  -٩
١٠- Shortcuts :  من قوائم البرنامجالضافة او ازالة االختيارات 
 للخروج من برنامج التداول: اخرج  -١١
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 : قائمة العرض -٢
 

 
 

 الزالة او اضافة نوافذ البرامج من العرض: عروض التداول  -١
 لعمل تحديث لصفحة البرنامج: انعاش  -٢
 انسخ آل شيء  -٣
 نسخ ما تم اختياره -٤
 لحفظ المعلومات في ملف على الجهاز: احفظ المعلومات  -٥
 لتحميل المعلومات من ملف موجود على الجهاز: علومات حمل الم -٦

 
 : قائمة المتاجرة – ٣
 

 
 

 :عند االشارة الى هذا الخيار ستظهر القائمة التالية : الحسابات  -١
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 لعرض آشف بجميع الصفقات التي تم اجراؤها على الحساب: آشف الحساب 
 
 :قائمة التالية عند االشارة الى هذا الخيار ستظهر ال: أسعار التداول  -٢

 
 

  )لتنفيذه على سعر محدد (لفتح أمر معلق: افتح أمر دخول  -
 لفتح صفقة بسعر السوق الحالي على زوج معين: قم بفتح أمر سوق  -
الختيار العمالت التي يتم عرض أسعارها في برنامج : الئحة عمالت االآتتاب  -

 التداول
اضغط ( فتح الصفقات تم شرحه سابقا وهو الختيار آيفية: نوع المضاربة  -

 )واآد أو نقرة واحدة او نقرتين
 

 :عند االشارة الى هذا الخيار ستظهر القائمة التالية : أوامر  -٣
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 )لتنفيذه على سعر محدد (لفتح أمر معلق: قم بفتح أمر دخول  -
يجب تحديد األمر (لتعديل سعر أمر معلق تم ادخاله مسبقا : عدل سعر األمر  -

 )يار هذا األمرالمعلق أوال قبل اخت
 أو الهدف ألمر معلق تم ادخاله مسبقا/الدخال وقف الخسارة و: حد / ايقاف  -
 الزالة أمر معلق تم ادخاله مسبقا: قم بازالة األمر  -
الختيار جميع األوامر المعلقة التي تم ادخالها مسبقا والزالت في : تحديد الكل  -

 نافذة األوامر
 

 :لى هذا الخيار ستظهر القائمة التالية عند االشارة ا: المراآز المفتوحة  -٤

 
 

يجب تحديد (أو الهدف لصفقة مفتوحة /الدخال وقف الخسارة و: حد /   ايقاف -
 )الصفقة المفتوحة أوال قبل اختيار هذا األمر

 الغالق صفقة مفتوحة: أغلق الصفقة  -
 الغالق جميع الصفقات المفتوحة: اغلق جميع المراآز  -

 
 :الى هذا الخيار ستظهر القائمة التالية عند االشارة : ملخص  -٥
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 :عند االشارة الى هذا الخيار ستظهر القائمة التالية :  رسائل – ٦

 
 

لعرض الرسالة التي تم ارسالها الى صاحب الحساب في : عرض الرسالة  -
 برنامج التداول

 الرد على الرسالة  -
 

 :قائمة الرسم البياني  -٥
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 لزوج معين وعلى فريم وفترة محددة) شارت(سم البياني لفتح الر: افتح مارآت شوت  -١
 لفتح شارت محفوظ سابقا على الجهاز: الملف  -٢
حدد الزوج من نافذة أسعار التداول ثم اختار الفريم او االطار الزمني : افتح رسم بياني  -٣

  ..... )- يومي – دقائق ٥ –دقيقة (
 

 :وفيما يلي مثال للرسم البياني 
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 :فذ قائمة النوا -٦
 

 
 
 الختيار طريقة عرض النوافذ  -١
 الختيار النافذة التي يتم عرضها حاليا -٢
 لتفعيل أو غلق نوافذ محددة: الئحة النوافذ  -٣

 
 :قائمة المساعدة  -٧
 

 
 
 لعرض شرح لجزء معين في البرنامج : المحتويات  -١
٢- User Guide : دليل المستخدم باللغة االنجليزية 
٣- Technical Help : اعدة تقنية بخصوص البرنامجللحصول على مس 
٤- Provide Feedback : لطلب مساعدة أو ارسال مالحظة حول البرنامج 
لعرض شرح بخصوص الرسوم البيانية التابعة لبرنامج : تعليمات الرسوم البيانية  -٥

 التداول
 لتحديث برنامج التداول: تحديث البرنامج  -٦
 لعرض بيانات عن برنامج التداول: حول  -٨
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 للتعرف على البرنامج والتدرب على سوق العمالت) وهمي ( حساب تجريبيلفتح
اضغط هنا 

 
 :ستفتح لك صفحة قم بتعبئتها آما يلي 

 
 

 وسيصل اسم المستخدم وآلمة المرور على بريدك االلكتروني
 

 تم بحمد اهللا
 

  موقع ومنتديات بورصاتمع تحيات
com.Borsaat.www
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