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 إجراء التداول 

 املبادئ األساسية -1

 . التنفيذ بسعر السوق الحاليتستخدم معامالت التداول آلية التسعير  1-1

 

 للعميل الحق في إلغاء معالجة أمر عندما تظهر حالته "تم قبول األمر".  1-2

 ال يمكن إلغاء األوامر الجاري معالجتها بواسطة الوسيط عندما تكون حالتها املعروضة هي "األمر قيد املعالجة". 1-3

 عن ظروف السوق. وفي ظروف السوق الطبيعية، تس 1-4
ً
تغرق عملية يتوقف وقت االستعالم ومعالجة األمر على جودة االتصاالت بين جهاز العميل والخادم فضال

 أطول. وفي حال لم يتم إرسال استعالٍم أو أمٍر إلى الوسيط  15ثواني إلى  5بين  املعالجة ما
ً
ثانية. وفي ظروف السوق غير العادية، يمكن أن يستغرق اإلطار الزمني وقتا

 خالل فترة زمنية محددة )وقت االنتظار(، فسوف يتم حذف األمر تلقائًيا من قائمة االنتظار على أنه "قديم".

 الحق في إلغاء استعالٍم أو أمٍر تم تقديمه من العميل في الحاالت التالية:للوسيط  1-5

  في الوقت الذي يستهل فيه السوق بدء املعامالت إذا تم قبول قبل ظهور عرض األسعار األول على الخادم الخاص بالتداول؛ 

 في ظروف السوق غير الطبيعية؛ 

 عند تلقي أمر عرض أسعار خارج نطاق السوق؛ 

 ن الهامش املتاح ال يكفي لفتح مركز.إذا كا 

 ( على نافذة جهاز العميل.off quotesوفي الحاالت السابقة، قد تنبثق رسالة الخطأ "التسعيرات ال تعمل" )

 

 ( معامالت التداول 2

 يتم تنفيذ معامالت الشراء بسعر الطلب. ويتم تنفيذ معامالت البيع بسعر العرض. 2-1

 الخاطف )اسكالبينج(:التداول السريع  -2-2

  نقطة أو أكثر عن السعر الحالي؛ 50يجب تقديم أوامر وقف الخسارة، وجني األرباح واألوامر املعلقة على ُبعد 

 .ويجب أن تظل معظم تداوالتك مفتوحة مفتوحة لعدة دقائق على األقل 

عر أعلى من السعر الحالي" و"البيع عند سعر أقل من السعر الحالي" )بما في ذلك أوامر التداول على األخبار: غير مسموح بوضع أوامر معلقة من نوع "الشراء عند س -2-3

 اإليقاف

 املضادة( أو تعديلها أو حذفها خالل وقت تجميد التداول )قبل النشرات اإلخبارية وأثنائها وبعد فترة معينة منها(

 

 أثناء الليل -3

صباًحا لكل وقت خاص بخادم التداول. ويتم احتساب رسوم التبييت  00:00:00 - 23:59:59ن مفتوحة خالل الساعة يتم احتساب رسوم تبييت على املراكز التي تكو  3-1

 الخاصة بعطلة نهاية األسبوع في يوم الخميس. وتتم اإلشارة إلى مبلغ رسوم التبييت في مواصفات العقد.
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 فارق السعر )السبريد( -4

بقي الشركة على قيمة فارق السعر )السبريد( العائم  4-1
ُ
 . املنصوص عليها في مواصفات العقدفي الظروف الطبيعية للسوق، ت

 

 قد تزداد قيمة فارق السعر في الحاالت التالية: -4-2

 في ظل ظروف القوة القاهرة؛ 

  خمسة ( أيام عمل. 5بناًء على إشعار مسبق مدته( 

 

 الهامش -5

 %.40يلتزم العميل باالحتفاظ بهامش تتعدى نسبته  -5-1

 

 لحساب الهامش املطلوب.لكي يتم فتح مركز، يتم حجز مبلغ مساٍو للهامش املبدئي في الحساب. وللحفاظ على املراكز املفتوحة، يجب أن يتعدى الرصيد املوجود في ا -5-2

 قد تزداد متطلبات الهامش في الحاالت التالية: 5-3

  ظروف القوة القاهرة؛في ظل 

  خمسة ( أيام عمل. 5بناًء على إشعار مسبق مدته( 

 

 فتح املراكز -6

 ينبغي اإلشارة إلى املعلومات التالية في أي أمر لفتح املراكز: 6-1

 اسم األداة؛ 

 .حجم معاملة التداول 

 من العميل بفتح مركز، يتم التحقق من الحساب للتأكد من توافر هامش كاٍف لفتح املركز. فإذا كان الهامش كاف 6-2
ً
، يتم فتح املركز ويكون عندما يتلقي الخادم أمرا

ً
يا

 توجد أموال".له إدخال مطابق في سجل الخادم. أما إذا كان الهامش غير كاٍف، يتم إجراء إدخال في سجل الخادم يحمل تعليق "ال 

وفي حالة عدم قبول العميل للسعر الجديد في غضون  يحق للشركة تقديم عرض أسعار جديد. -في سياق معالجة الشركة ألمر عميل  -عند تغير التسعير الحالي  -6-3

 ثالث ثواٍن من تعليق التسعير، يتم اعتبار العميل بأنه قد ألغى الصفقة. 

 

 يحق للعميل إصدار األوامر التالية: 6-4

 )فتح مركز )فتح 
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 )غلق مركز )غلق 

 ر الحالى أو البيع تعيين )تعديل، حذف( األوامر التالية: وقف الخسارة أو جني األرباح أو الشراء بسعر أقل من السعر الحالى أو الشراء بسعر أعلى من السع

 لسعر الحالى.بسعر أعلى من السعر الحالى أو البيع بسعر أقل من ا

 ُيسجل أمر العميل على الخادم من خالل عمل إدخال مطابق في سجل الخادم. 6-5

إلغاء األمر. وفي هذه إذا تم تلقي طلٍب بفتح مركز قبل ظهور عرض األسعار األول على الخادم، فسوف يتم رفضه. وإذا تم تنفيذ أمر عن طريق الخطأ، يحق للوسيط  6-6

 عبر البريد الداخلي للخادم لتوضيح هذا الخطأ. الحالة يتم إرسال رسالة

 

 إغالق مركز -7

 تتم اإلشارة إلى املعلومات التالية عند إغالق املراكز: 7-1

 املخطط الزمني للمركز املغلق؛ 

 .حجم التداول املجدول لإلغالق 

يحق للوسيط تقديم عرض أسعار جديد. وفي حالة عدم قبول العميل للسعر الجديد في غضون  -في سياق معالجة الوسيط ألمر عميل  -عند تغير التسعير الحالي  7-2

 ثالث ثواٍن من تعليق التسعير، يتم اعتبار العميل بأنه قد ألغى الصفقة.

 ُيسجل أمر العميل على الخادم من خالل عمل إدخال مطابق في سجل الخادم. 7-3

إلغاء األمر. وفي هذه إذا تم تلقي طلٍب بفتح مركز قبل ظهور عرض األسعار األول على الخادم، فسوف يتم رفضه. وإذا تم تنفيذ أمر عن طريق الخطأ، يحق للشركة  -7-4

 اخلي للخادم لتوضيح هذا الخطأ.الحالة يتم إرسال رسالة عبر البريد الد

 

 األوامر -8

 ال يمكن تقديم األوامر وتغييرها وحذفها وتنفيذها إال أثناء ساعات العمل الخاصة بالشركة. 8-1

 

 أنواع األوامر -9

 يحق للعميل تعيين )تغيير أو حذف( أنواع األوامر التالية: 9-1

  عن ا -وقف الخسارة 
ً
 لسعر الحالي؛غلق املركز عند سعر أقل ربحية

  عن السعر الحالي؛ -جني األرباح 
ً
 غلق املركز عند سعر أعلى ربحية

  فتح مركز للشراء بسعٍر أقل من السعر الحالي؛ -الشراء بسعر أقل من السعر الحالى 

  فتح مركز للشراء بسعٍر أعلى من السعر الحالي؛ -الشراء بسعر أعلى من السعر الحالى 

  فتح مركز للبيع بسعٍر أعلى من السعر الحالي؛ -الحالى البيع بسعر أعلى من السعر 

  فتح مركز للبيع بسعٍر أقل من السعر الحالي؛ -البيع بسعر أقل من السعر الحالى 
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 وضع إجراء -10

مات التالية: اسم األداء والحجم والنوع وسعر التنفيذ. 10-1
ّ
مات إضافية.و  من أجل تقديم أمر، فمن اإلجباري أن تتم اإلشارة إلى املعل

ّ
 ألمر وقف الخسارة/جني األرباح معل

 يتم رفض األمر في الحاالت التالية: 10-2

 مات عدة، أو إذا ما جرى تحديدها بطريقة خاطئة؛
ّ
مات أو معل

ّ
حدد قيمة إحدى املعل

ُ
 إذ لم ت

 .إذا دخل األمر في مرحلة املعالجة قبل ظهور عرض األسعار األول 

خالل وقت األخبار. وترد  قد ال يتم وضع أمر يكون قريًبا من السعر الحالي عن الحد األدنى لعدد النقاط )مستويات الحد واإليقاف(، وقد يتغير في االتجاه الصاعد 10-3

 قيم مستويات الحد والوقف في شروط التداول على املوقع اإللكتروني.

 إدخال مطابق في سجل الخادم . ُيسجل وضع األمر على الخادم من خالل عمل 10-4

 

 التعديل والحذف. -11

مات اإللزامية، و/أو وقف الخسارة و/أو جني األرباح. 11-1
ّ
 لتعديل أمٍر ما، فمن الضروري تحديد املعل

 لحذف أمر ما، يجب تحديد املخطط الزمني له. 11-2

 تنفيذ األمر. ال يجوز تعديل أي أمر أو حذفه حال وصول السعر الحالي إلى مستوى  11-3

 

 تنفيذ األمر -12

 ُيرسل األمر إلى قائمة انتظار املعالجة بمجرد تغير السعر املقابل في تدفق عروض األسعار على النحو التالي: 12-1

  له، أمر بالبيع: عندما يكون سعر الطلب -وقف الخسارة 
ً
أعلى من سعر تنفيذ األمر  أمر بالشراء: عندما يكون سعر العرض أقل من سعر تنفيذ األمر أو مساويا

 له؛
ً
 أو مساويا

 له، أمر بالبيع: عندما يكون سعر الطلب أقل من سعر تنفيذ األ  -جني األرباح 
ً
مر أو أمر بالشراء: عندما يكون سعر العرض أعلى من سعر تنفيذ األمر أو مساويا

 له؛
ً
 مساويا

  له؛عندما يكون سعر الطلب أقل  - الحاليالشراء بسعر أقل من السعر 
ً
 من سعر تنفيذ األمر أو مساويا

  له؛ -الشراء بسعر أعلى من السعر الحالى 
ً
 عندما يكون سعر الطلب أعلى من سعر تنفيذ األمر أو مساويا

  له؛ -البيع بسعر أعلى من السعر الحالى 
ً
 عندما يكون سعر العرض أعلى من سعر تنفيذ األمر أو مساويا

  له. -البيع بسعر أقل من السعر الحالى 
ً
 عندما يكون سعر العرض أقل من سعر تنفيذ األمر أو مساويا

 ُيسجل تنفيذ األمر على الخادم من خالل عمل إدخال مطابق في سجل الخادم. 12-2

ب الوسيط، يحق للشركة يتم رفض األوامر املستلمة قبل ظهور عرض األسعار األول عند افتتاح السوق للتداول. وفي حال حدوث خطأ، وتم قبول أمٍر ما من جان 12-3

 إلغاء تنفيذه. وفي هذه الحالة يتم إرسال رسالة إلى العميل عبر البريد الداخلي للخادم لتوضيح هذا الخطأ.
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أمر وقف الخسارة  نفيذال يجوز تنفيذ األوامر بسعر تفعيل األمر أثناء الفجوة السوقية أو يمكن يمكن تنفيذها بالسعر املوجود أثناء الفجوة السوقية. ويمكن ت 12-4

 بالسعر املوجود أثناء الفجوة السوقية.

 

 اإلغالق اإللزامي للمراكز -13

، وهو الرقم األدنى للحفاظ على املراكز املفتوحة. ويتم احتساب امللكية مع املراعاة %40يتم غلق املراكز إجبارًيا بمجرد وقوع الهامش )مستوى التوقف( دون  13-1

 الواجبة للخسائر/األرباح العائمة. 

 

 يتم تنفيذ اإلغالق اإلجباري تلقائًيا. ويسجل سجل الخادم اإلغالق عن طريق إضافة تعليق "تم بلوغ مستوى التوقف". 13-2

 

 تسوية النزاعات -14

وفي غضون  support@esplanade-ms.comبل الشركة النظر في مطالبات العميل إال إذا كان قد تم إرسالها كتابًيا عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي ال تق 14-1

و اسم الشركة. ويجب تقديم يوم واحد فقط على األقل قبل تاريخ التقرير اليومي للشركة )التأكيد(. وتحدد املطالبة الواردة في الخطاب رقم الحساب أو اسم املالك أ

صيغت بكلمات جارحة أو حادة تم إرسالها عبر الدردشة الفورية  املطالبة بتعبيرات لفظية محايدة ال تحمل أي صيغة انفعالية. ولن تقبل الشركة النظر في املطالبات التي

 أو نشرها على منتدى الشركة أو منتديات ومواقع أخرى.

 

 ال تتخطى الفترة الزمنية للنظر في مطالبة العميل خمسة عشر يوًما.  14-2

 سجل الخادم.في حال حدوث اختالف أو عدم اتفاق، يراجع الطرفان بروتوكول معاملة العميل في  14-3

  لبات.ال تمثل االختالف بين عروض األسعار املقدمة من الشركة وعروض األسعار املقدمة من شركات أخرى أو مصادر معلوماتية أخرى سبًبا ألي مطا 14-4

 

 حقوق والتزامات الطرفين -15

أو نشره على املوقع اإللكتروني للشركة في غضون خمسة أيام عمل قبل دخول تلك يحق للشركة تغيير هذا اإلجراء. ويتم إرسال إشعاٍر عبر البريد الداخلي للخادم  15-1

 التعديالت حيز التنفيذ والسريان.

 


