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  كيفية الوصول

 Microsoft(تم تطوير النظام بحيث يمكن الوصول إليـة مـن خـالل مسـتعرض اإلنترنـت       Internet  Explorer (  أو مـن

  .الذي يتم تثبيته على جهاز الكمبيوتر) .Desktop App(خالل نظام سطح المكتب 

الضـغط علـى زر    ثـم  الموقـع اإللكترونـي الخـاص بالنظـام    للوصول إلى النظام من خالل المستعرض عليك كتابة عنوان 

Enter.  

لتثبيت نظام سطح المكتب على جهازك عليك الضغط على الرابط الموجود في البريـد اإللكترونـي المرسـل إليـك مـن قبـل       

النظام والذي يبين الموافقة على اشتراكك بالخدمة ورقـم المسـتخدم وكلمـة المـرور الخاصـة بـك ويحتـوي أيضـا علـى          

ـ      , النظـام  الرابط الخاص بتنزيل برنامج تثبيت ى برنـامج التثبيـت ثـم متابعـة     قـم بتثبيـت النظـام بالضـغط المـزدوج عل

  .التعليمات
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  الدخول إلى النظام

 :يبدأ النظام بعرض شاشة الدخول والتي تحتوي على الحقول التالية

User Nameيتم إدخال رقم المستخدم الخاص بالمشترك في هذا الحقل.  
Passwordالخاصة بالمستخدم يتم إدخال كلمة المرور.  
Language يتم تحديد لغة شاشات النظام الداخلية.  

  .يدعم النظام اللغتين العربية واإلنكليزية 

سيتم (يسمح النظام للمشترك تحديد اللغة االفتراضية الخاصة به من خالل شاشة اإلعدادات   

  )توضيحها الحقا

يحدد اللغة المفضلة لديك وهي اللغة التي قمت يعني أنك تريد من النظام أن  Preferenceالخيار   

  .بتحديدها في اإلعدادات

  
Connection Settings

 )خاص بسطح المكتب(
التي يتمكن نظام سطح المكتب الخاص بالمشترك من االتصال بنظام  Portوال  IP أليتم تحديد 

  .التداول الرئيسي

قم باإلتصال اضي في حال وجود أي خلل بشكل افتر) IP + Port(يتم تحديد إعدادات االتصال   

  .المناسبة االتصاللتحديد إعدادات  بمسؤول النظام

 

  للدخول إلى النظام  اضغط 



4 | P a g e 
 

  الشاشة الرئيسية

  

  
 القائمة الرئيسية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وي على القوائم الفرعية التاليةيتم التعامل مع النظام من خالل القائمة الرئيسية التي تحت

1. Orders. 

 

2. Statistics. 

  
3. Profiles. 

1

1 2

3
4

5

6

7
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أوامر البيع والشراء 

  )المختصرة(

  

  

  

  

  

تم تصميم أوامر البيع والشراء المختصرة في الشاشة الرئيسية لتسهيل وتسريع عملية  .1

  .إدخال أوامر البيع والشراء

والضغط   Market Watch ألل بيع يتم تحديد سطر السهم في إلدخال أمر تداو .2

  )Ctrl+S(على 

والضغط   Market Watch ألإلدخال أمر تداول شراء يتم تحديد سطر السهم في  .3

  )Ctrl+B(على 

 
شريط الصفقات 

)Tape Ticker(  

شريط الصفقات ويتم عرض  في خالل جلسة التداول مباشرة يتم عرض الصفقات المنفذة

  :التفاصيل التالية لكل صفقة

  ).PADICO.D  1.49   200. (عدد أسهم الصفقة+السعر+رمز السهم .1

يتم عرض السعر باللون األخضر إذا كان سعر الصفقة أعلى من سعر اإلغالق  .2

  ).Previous Close(السابق 

)PADICO.D  1.49   200(  

 .من سعر اإلغالق السابق أقلان سعر الصفقة إذا ك األحمريتم عرض السعر باللون  .3

)PADICO.D  1.49   200(  

  

 .يتم عرض السعر باللون البرتقالي إذا كان سعر الصفقة يساوي سعر اإلغالق السابق .4

)PADICO.D  1.49   200( 

  

 
  :التداول كمايلي مع السوق وحالة اإلتصال مع نظام االتصالتعكس حالة   حالة االتصال

1. PSE  متصل  ,غير متصل(تعني حالة اإلتصال مع السوق(. 

  : سوق يعنيال يوجد إتصال مع ال .2

  .غير فعالة) Market Watch(أن شاشة مراقبة السوق  •

السوق وإنما تبقى في قائمة أوامر البيع والشراء التي يتم إدخالها ال يتم إرسالها إلى  •

 .أوامر النظام

  

في حال غير ذلك يجب مراجعة قائد , يجب أن يكون النظام متصل مع السوق أثناء فترة التداول

  .المجموعة

  

3. OPTEX  غير متصل (تعني حالة االتصال مع السيرفر الرئيسي لنظام التداول ,

 ).متصل 

 .فإنك بالضرورة غير متصل مع السوق OPTEXفي حال كنت غير متصل مع  .4

 :يعني OPTEXال يوجد إتصال مع  .5

 .أنك غير قادر على إدخال أوامر البيع والشراء أصال •

أنك غير قادر على إسترجاع أي بيانات خاصة بأوامر التداول أو األرصدة أو أي  •

 .بيانات أخرى

 .لسوقوأنك غير متصل مع ا •

 

 
Market Info

 
 

  :عرض بيانات السوق الخاصة بجلسة التداول وهي كمايلي

Value:  إجمالي مبلغ الصفقات المنفذة في السوق لجلسة التداول الحالية مقيم بعملة
5

4

3

2
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التداول اإلفتراضية  وهي الدوالر األمريكي كما هو موضح في الشكل 

 ).و المسؤول عن تحديد عملة التداول االفتراضيةالسوق ه(

Volume: إجمالي عدد أسهم الصفقات المنفذة في السوق لكل األسهم. 

Trade: إجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوق لكل األسهم. 

Status: حالة السوق. 
 

 
Index Info

 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

Index Value: مؤشر القدس(لمؤشر اإلفتراضي للسوق قيمة ا.( 

Direction:  إتجاه المؤشر يعكس مقارنة قيمة المؤشر لجلسة التداول الحالية مقارنة

 .مع قيمة المؤشر لجلسة التداول السابقة

Initial Value:  قيمة المؤشر في نهاية الجلسة السابقة(القيمة االبتدائية للمؤشر.(  

Net Change: لمؤشرلوالقيمة الحالية  االبتدائيةمة المؤشر بين القيمة الفرق في قي.  

Change%: النسبة المئوية للتغير في قيمة المؤشر.  

High Index:  جلسة التداول الحاليةأعلى قيمة للمؤشر في.  

Low Index: الحالية أقل قيمة للمؤشر في جلسة التداول.  
 

 
Market Watch من خالل  مباشرةفي السوق شاشة مراقبة السوق وهي تعكس حالة كل سهم من األسهم المدرجة

  .أسعار العرض والطلب وغيرها, كميات العرض والطلب, عرض حالة السهم
   

  

7

6
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  )Orders(القائمة الفرعية 

  

  :يتمكن المستخدم من خالل هذه الشاشة  مما يلي

  .إدخال أوامر البيع والشراء .1

  .أوامر البيع والشراءمتابعة  .2

  .متابعة الصفقات المنفذة .3

  .متابعة الرصيد المالي .4

  .متابعة أرصدة األسهم .5

 ).يتمكن المستخدم الرئيسي للنظام من حجب هذه الخدمة.(إجراء حركات تحويالت العملة .6

  
  إدخال أوامر الشراء

 تمهيد

  .يتم من خالل هذه الشاشة إدخال أوامر شراء األسهم .1

ال يسمح النظام بإدخال .(إلدخال أمر الشراءرصيد القدرة الشرائية تحقق من كفاية يقوم النظام بال .2

 ).رصيد القدرة الشرائيةأوامر عند عدم كفاية 

يجب التأكد .(إذا قام النظام بإدخال أمر الشراء بنجاح يقوم بإرسال رسالة للمستخدم توضح ذلك .3

 )من استقبال رسالة تأكيد إدخال أمر الشراء

من ) الضريبة+  العموالت+ قيمة أمر الشراء (ام بطرح صافي قيمة أمر الشراء يقوم النظ .4

 .رصيد القدرة الشرائية مباشرة بعد إدخال أمر الشراء بنجاح

باإلضافة إلى زر أمر الشراء الموضح في الشكل يمكن الوصول إلى شاشة أمر الشراء من خالل  .5

 ).F4(المفتاح 

  

  تفاصيل أمر الشراء
:Buying Power القدرة الشرائية هي المبلغ المتوفر لشراء األسهم ويكون مقيم بعملة السهم

يكون تقييم قدرة الشراء   PALTELإذا كان السهم : مثال.(الذي تريد شراؤه

يكون تقييم قدرة الشراء  PADICO.Dبالدينار األردني وإذا كان السهم 

  ).بالدوالر األمريكي
 

 :ييتم احتساب القدرة الشرائية كمايل

مقيم حسب عملة سهم ( .قيمة أوامر الشراء الغير منفذة –الرصيد المالي 

  ).يوم التداول صرف رأمر الشراء حسب سع

 : مثال

 .دينار أردني 1000= الرصيد المالي  •

 .دينار أردني 1000= القدرة الشرائية  •
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 دينار أردني   550.0بصافي قيمة   PALTELسهم  100تم بيع  •

 .دينار أردني 1550.0= الرصيد المالي  •

 .دينار أردني  1550.0= القدرة الشرائية  •

 260.0بصافي قيمة   PALTELسهم  50تم إدخال أمر شراء  •

 . )لم يتم تنفيذه بعد NEWحالة السهم .(دينار أردني

 .دينار أردني  1550.0= الرصيد المالي  •

دينار   1290.0=   1550.0 ‐ 260.0  = القدرة الشرائية  •

  .أردني

  
:Symbolرمز سهم أمر الشراء.  

  .االفتراضيهو السهم  Market Watchيكون السهم المحدد في ال 

  .في الحقل المتوفرةيمكن تغيير السهم من خالل قائمة األسهم 

   .يمكن إدخال رمز السهم كتابة مع آلية بحث لتسهيل اإلدخال
:Quantityعدد األسهم.  
:Priceسعر الشراء للسهم.  

 Limit(السعر ضمن حدود األسعار المحددة في جلسة التداول يجب أن يكون 

Up , Limit Down.(  
:Price Typeنوع السعر وهو بشكل أساسي كمايلي:  

• Limit فقط إذ تم أي أنك تريد تنفيذ أمر الشراء .ويعني سعر محدد

 .عرض أوامر بيع في السوق لنفس السعر أو أقل منه

• Market نك تريد شراء األسهم أي أ. ويعني حسب سعر السوق

 .المعروضة بغض النظر عن السعر

  
:Value عدد األسهم = قيمة أمر التداولX  وال يشمل الضريبة والعموالت. السعر.  

يوجد في تفاصيل أمر التداول قيمة العموالت و الضريبة وصافي قيمة أمر 

  .التداول

رصيد المالي و الرصيداحتساب صافي قيمة أمر التداول دائما في  إعتماديتم 

 .القدرة الشرائية
:Validityصالحية أمر التداول.  

بشكل ) جلسة تداول واحدة(تكون صالحية أمر التداول ليوم واحد فقط 

  )Day Order.(افتراضي

   ).Good Till Date.(تاريخ معين حتىيمكنك تحديد صالحية أمر التداول 

  
  إدخال أوامر البيع

 تمهيد

  .األسهم بيع اشة إدخال أوامر يتم من خالل هذه الش .1

يجب .(بنجاح يقوم بإرسال رسالة للمستخدم توضح ذلك البيع إذا قام النظام بإدخال أمر  .2

 )التأكد من استقبال رسالة تأكيد إدخال أمر الشراء

مباشرة بعد إدخال أمر سهم أمر البيع من رصيد  البيعأمر عدد أسهم يقوم النظام بطرح  .3

 .الشراء بنجاح

فة إلى زر أمر الشراء الموضح في الشكل يمكن الوصول إلى شاشة أمر الشراء من باإلضا .4

 ).F5(خالل المفتاح 

  

 تفاصيل أمر البيع
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:Share Balanceعدد األسهم المتوفرة للبيع.  

 :كمايلي عدد األسهم المتوفرة للبيعيتم احتساب 

  .مإجمالي عدد األسهم ألوامر البيع الغير منفذه للسه – رصيد السهم

 : مثال

 .سهم 1000= سهم األرصيد  •

 .سهم 1000= األسهم المتوفرة للبيع  •

 .سهم 100تم شراء  •

 .سهم 1100= رصيد األسهم   •

 .سهم  1100= عدد األسهم المتوفرة للبيع  •

لم يتم  NEWحالة السهم .( PALTELسهم  50 بيعتم إدخال أمر  •

 . )تنفيذه بعد

 .سهم   1100= األسهم الرصيد  •

  .سهم  1050= 50   1100 ‐=  توفرة للبيع األسهم الم •

 
:Symbol البيعرمز سهم أمر.  

  .هو السهم االفتراضي Market Watchيكون السهم المحدد في ال 

  .يمكن تغيير السهم من خالل قائمة األسهم المتوفرة في الحقل

   .يمكن إدخال رمز السهم كتابة مع آلية بحث لتسهيل اإلدخال
:Quantityعدد األسهم.  
:Priceسعر الشراء للسهم.  

 Limit(يجب أن يكون السعر ضمن حدود األسعار المحددة في جلسة التداول 

Up , Limit Down.(  
:Price Typeنوع السعر وهو بشكل أساسي كمايلي:  

• Limit أي أنك تريد تنفيذ أمر الشراء فقط إذ تم .ويعني سعر محدد

 .السعر أو أقل منهعرض أوامر بيع في السوق لنفس 

• Market أي أنك تريد شراء األسهم . ويعني حسب سعر السوق

  .المعروضة بغض النظر عن السعر
:Value عدد األسهم = قيمة أمر التداولX  ال يشمل الضريبة والعموالت. (السعر(.  

يوجد في تفاصيل أمر التداول قيمة العموالت و الضريبة وصافي قيمة أمر 

  .التداول

 
:Validityصالحية أمر التداول.  

بشكل ) جلسة تداول واحدة(تكون صالحية أمر التداول ليوم واحد فقط 

  )Day Order.(افتراضي

    ).Good Till Date.(تاريخ معين حتىيمكنك تحديد صالحية أمر التداول 

  
متابعة أوامر البيع 

  .القائمةوالشراء 

)Outstanding 

Orders(  

  تمهيد

= الخاصة بك والتي حالتها القائمة ذه الشاشة متابعة أوامر البيع والشراء من خالل ه يمكنك .1

)New, OMS New, Partially Filled, Suspended  (.  

كليا أو القائمة القابلة للتنفيذ هذا يعني أن األوامر التي تعرض بهذه الشاشة هي األوامر  .2

 .جزئيا حسب العرض والطلب في السوق

  

  )Out Standing(تفاصيل شاشة ال 
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:Remaining 
Volume 

  من أمر التداولللتنفيذ  المتبقيةعدد األسهم 

:Executed 
Volume  

  .من أمر التداول المنفذةعدد األسهم 

:Stateحالة أمر التداول في حال تم طلب تعديله أو إلغاؤه ويكون كمايلي:  

  .اليوجد أمر لتعديل أو إلغاء أمر التداول ------  •

• Cancel In Progress  تم طلب إلغاء أمر التداول ولم يتم

استقبال رسالة تأكيد من قبل نظام التداول في السوق المالي بقبول 

  .أو رفض طلب اإللغاء

• Update In Progress  تم طلب تعديل أمر التداول ولم يتم

استقبال رسالة تأكيد من قبل نظام التداول في السوق المالي بقبول 

  .تعديلالأو رفض طلب 

:Cancel Order لطلب إلغاء أمر التداول المحدد في القائمة.  

  .يتم إظهار تفاصيل أمر التداول المحدد في شاشة تفاصيل أمر التداول

الموجود ) Cancel Order(يتم إلغاء أمر التداول من خالل الضغط على أمر 

  .في شاشة تفاصيل أمر التداول

  )Exit(لضغط على أمريتم التراجع عن إلغاء أمر التداول من خالل ا

  .الموجود في شاشة تفاصيل أمر التداول أيضا
:Update Orderلطلب تعديل أمر التداول المحدد في القائمة.  

  .يتم إظهار تفاصيل أمر التداول المحدد في شاشة تفاصيل أمر التداول

بعد إجراء التعديالت الالزمة على تفاصيل أمر التداول يتم تأكيد طلب التعديل 

  ).Update(الضغط على أمر ب

  ).Exit(للتراجع عن تعديل أمر التداول بالضغط على أمر 
:Order Detailsإظهار تفاصيل الصفقات المنفذة ألمر التداول المحدد في القائمة.  
:Printلطباعة تقرير األوامر القائمة.  
:Auto Refreshلتفعيل أو تعطيل تحديث قائمة األوامر بشكل عام آليا.  

  .إذا كان هذا الخيار مفعال يقوم النظام بتحديث قوائم األوامر آليا

إذا كان هذا الخيار معطال يتم تحديث قائمة األوامر بالضغط على أمر 

)Refresh ( أو بالتنقل بين أنواع القوائم المتوفرة في الشاشة والتي سيتم

   .الحديث عنها ال حقا

  
متابعة صفقات البيع 

  والشراء

 تمهيد

يمكنك من خالل هذه الشاشة متابعة جميع الصفقات اليومية الخاصة بك و التي نفذت على  -1

 .أوامر البيع والشراء

 .الصفقة يتم عرض كمية الصفقة و السعر الذي نفذت عليه -2

 Update Order,Cancel(عند تحديد أي صفقة يتم إلغاء تفعيل كل من أزرار  -3

Order,Order Details ( على األوامر و ليس على الصفقات فعلت األزرارألن هذه. 

  )Daily Trades(تفاصيل شاشة 
:Printلطباعة تقرير الصفقات اليومية.  
:Auto Refreshلتفعيل أو تعطيل تحديث قائمة الصفقات بشكل عام آليا.  

  .إذا كان هذا الخيار مفعال يقوم النظام بتحديث قوائم الصفقات آليا

م تحديث قائمة الصفقات بالضغط على أمر إذا كان هذا الخيار معطال يت

)Refresh ( أو بالتنقل بين أنواع القوائم المتوفرة في الشاشة.  

 



11 | P a g e 
 

  

  
متابعة أوامر البيع 

  اليومية والشراء

بغض  ول الحالي \ليوم التديمكنك من خالل هذه الشاشة متابعة جميع أوامر البيع والشراء  .1

 .حالة األمرالنظر عن 

لموجودة في هذة القائمة هي نفس األوامر الموجودة في قائمة األوامر القائمة أزرار األوامر ا .2

)Outstanding (يتم تعطيل أزرار األوامر  مع االخذ بعين اإلعتبار أنه)Cancel Order, 

Update Order ( ألوامر البيع والشراء التي حالتها)Canceled, 

Rejected,Expiered,Filled ( . 

 

  
البيع متابعة أوامر 

  .والشراء تاريخيا

يمكنك من خالل هذه الشاشة متابعة جميع أوامر البيع والشراء الخاصة بك حسب تاريخ  .1

 .معين بغض النظر عن حالة األمر

 ) .To Date(إلى تاريخ) From Date(يتم تحديد المدة المراد إظهار األوامر فيها من تاريخ .2

 :يوجد خيارات تصفية لألوامر من حيث .3

Market :   يتم تحيدد السوق في حال كان لدينا أوامر على أكثر من سوق و لكن

  .في حالة لعبة التداول ال يوجد سوى سوق فلسطين
:Sectorتحديد األوامر لألسهم التي تنتمي للقطاع المحدد.  

Currency:  لألسهم التي عملتها حسب العملة المختارةتحديد األوامر.  
:Symbolسهم المختار فقطتحديد األوامر على ال  

Status:  تحديد األوامر حسب حالتها)New,Filled …etc(  

ٍ:Side  بيع،شراء(تحديد األوامر حسب العملية(  
 

أزرار األوامر الموجودة في هذة القائمة هي نفس األوامر الموجودة في قائمة األوامر القائمة  .4

)Outstanding (ر األوامر يتم تعطيل أزرا مع االخذ بعين اإلعتبار أنه)Cancel Order, 

Update Order ( ألوامر البيع والشراء التي حالتها)Canceled, 

Rejected,Expiered,Filled . (  

  
 متابعة األرصدة المالية 

 .لكل عملة) Buying Power(يمكنك من خالل هذه الشاشة متابعة القدرة الشرائية -1

مقيمة حسب العملة ) Evaluated Buying Power(يتم عرض القدرة الشرائية المقيمة -2

 .المختارة

 :حسب العملة و يتم إحتسابه كالتالي القدرة الشرائية هي المبلغ المتوفر لشراء األسهم -3

  .قيمة أوامر الشراء الغير منفذة –الرصيد المالي =القدرة الشرائية

  
 متابعة أرصدة األسهم

 .لكل سهم) Share Balance(كةأرصدة األسهم المملو متابعة يمكنك من خالل هذه الشاشة -1

 :األسهم المملوكة هي األسهم التي تستطيع بيعها و يتم إحتسابها كالتالي -2

  و غير منفذهاألسهم قيد البيع  –رصيد األسهم = األسهم المملوكة 

  
إجراء حركات تبديل 

  .العملة

لغ المراد يتم من خالل هذه الشاشة إجراء عملية تبديل عملة إلى أخرى و يتم تحديد المب •

  .تحويله
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  Statistics)(ٍالقائمة الفرعية 
  

  

  :يتمكن المستخدم من خالل هذه الشاشة  مما يلي

  .عرض إحصائيات األسهم .1

  عرض إحصائيات المؤشر .2

  .عرض عمق السوق .3

  .عرض قراءات المؤشرات .4

  .عرض التنبيهات .5

 .عرض األخبار الواردة من السوق .6

 .معرض جميع الصفقات التي جرت على األسه .7

  
عرض إحصائيات 

  األسهم

  .لمتابعة أسعار إغالق األسهم تاريخيا مع توضيح رسم بياني لألسعار

  
 عرض إحصائيات
  المؤشرات

  .لمتابعة قيم المؤشرات تاريخيا مع توضيح رسم بياني لقيم المؤشرات

  
  عمق السوق

  .لمتابعة تفاصيل العرض والطلب لألسهم -1

أو من خالل   )Market by order(امر التداول يتم عرض التفاصيل من خالل عرض أو -2

  ).Market by price(أسعار العرض والطلب 
  

  
  المؤشرات

لمتابعة قيم المؤشرات وقيمة التغير في قيم المؤشر ونسبة التغير وإتجاة التغير لكل مؤشر من 

  .المؤشرات المعتمدة في السوق
  

  
  التنبيهات

لتوضيح بإرسالها لتوضح التغير في حالة أوامر التداول أو  لمتابعة التنبيهات التي يقوم النظام

  .الصفقات المنفذة في السوق
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  األخبار

لمتابعة األخبار المرسلة من قبل المستخدم الرئيسي للنظام أو األخبار التي يقوم نظام التداول 

  .في السوق المالي ببثها أثناء التداول

  
  إحصائيات الصفقات

  :فقات المنفذة في السوق والتي توضح التفاصيل التالية لكل صفقةلمتابعة كافة الص

  .رمز السهم •

  .التاريخ •

  .عدد األسهم •

  .السعر •
  

  

  )Profile(القائمة الفرعية 

  

  :يتمكن المستخدم من خالل هذه الشاشة  مما يلي

  تخصيص عرض شاشة مراقبة التداول .1

  تحديد التخصيص .2

  .عرض كشف الحساب .3

  .ةعرض المحفظة االستثماري .4

  .تعديل إعدادات المستخدم .5

 .تعديل كلمة المرور .6

  
تخصيص شاشة مراقبة 

  التداول

يتم من خالل هذه الشاشة تخصيص عرض مراقبة التداول بالطريقة التي يريدها المستخدم و يتم 

  :ترتيب األعمدة و الصفوف و تغيير الخطوط و األلوان و تحتوي هذه الشاشة على 

Save As:  يد للتخصيص أو تحديد أسم قديم للتعديل يتم إضافة اسم جد

  عليه

Symbol:  يتم تحديد األسهم المراد إظهارها ويمكن ترتبها بالطريقة التي

  تريدها حيث يظهر هذا الترتيب في شاشة مراقبة التداول

Columns:  يتم تحديد لون و خط العمود المحدد عن طريق تحديد

  )Properties(و الضغط على خصائص )األعمدة(العمود

Others:  يتم تحديد لون و خط الخصائص األخرى للشاشة مثل الرأس و

  .الصفوف الفردية و الزوجية و صف التحديد

MW: يتم تحديد الخط لبقية األعمدة التي لم تخصص في الجدول.  

بعد الضغط على إنهاء يتم عرض اسم التخصيص في القائمة الفرعية لجدول مراقبة التداول و 

  .التخصيص كافتراضي للمستخدمتحديد
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  كشف الحسابعرض 

و لعرض . يتم من خالل هذه الشاشة عرض كشف الحساب الخاص بك خالل فترة محدد 

  :ديد مايليحكشف الحساب يتم ت

From Date: إظهار الحركات من التاريخ المحدد  

To Date: إظهار الحركات إلى التاريخ المحدد  

Currency: ظهر بها الحركات و األرصدةالعملة التي ست  

  
:Show Other 
Currencies 

  

ا عن العملة المختارة مقيمة هإظهار الحركات التي تختلف عملت

    .حسب العملة المختارة

  
عرض المحفظة 

  االستثمارية

  

حسب فترة محددة و يتم من خالل هذه الشاشة عرض المحفظة االستثمارية الخاصة بك 

  :ما يلي  لعرض المحفظة يتم تحديد
To Date : تقييم المحفظة لغاية التاريخ المحدد  

Currency : عملة التقرير.  
:Show Other 
Currencies 

التي تختلف تقييم األسهم إظهار إذا ان هذا الخيار محددا يتم 

  .بعملة التقرير المحددةمقيمة ملة التقرير عملتها عن ع

األسهم التي  إذا لم يكن هذا الخيار محددا يتم عرض تقييم

  .فقط عملتها تساوي عملة التقرير
   

  
  إعدادات المستخدم

  

  :يتم من خالل هذه الشاشة لتعديل على إعدادات المستخدم من حيث

 .تغيير أسم الدخول -1

 )عربي،أنجليزي(تغيير لغة واجهة التطبيق  -2

 ).أزرق، أخضر) (فقط في الويب(تغيير المظهر الكلي  -3

وشاشات التاكيد هي الرسائل التي تظهر عند القيام .التاكيد ظهار شاشاتإإظهار أو عدم  -4

  .لتأكد عليك القيام بالعملية أو ال) الخ... بيع ، شراء (بأي عملية 
  

  
  كلمة المرور

  يتم من خالل هذه الشاشة تغيير كلمة المرور الخاصة بالمستخدم

  
  

  

  


