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المحتويات
Range of Markets
العملات والمعادن الثمينة
يشتمل عرض سويسكوت بنك على أزواج العملات الرئيسية والثانوية وعملات الأسواق الناشئة، علاوة على المعادن الثمينة التي تتيح لك التداول على مدار الساعة والاستفادة من الفرص المتوفرة في جميع أنحاء العالم. كما أننا نوفر بحثاً حصرياً حول الأصول لمساعدتك على تنفيذ استراتيجيتك على النحو الأمثل.
شروط تداول أزواج العملات
الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي
AUDCAD
الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري
AUDCHF
الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني
AUDJPY
الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي
AUDNZD
الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي
AUDUSD
الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري
CADCHF
الدولار الكندي مقابل الين الياباني
CADJPY
الدولار الكندي مقابل الدولار السنغافوري
CADSGD
الفرنك السويسري مقابل الكرونة الدنماركية
CHFDKK
الفرنك السويسري مقابل الفورنت المجري
CHFHUF
الفرنك السويسري مقابل الين الياباني
CHFJPY
الفرنك السويسري مقابل الكرونة النرويجية
CHFNOK
الفرنك السويسري مقابل الزلوتي بالولندي
CHFPLN
الفرنك السويسري مقابل الكرونة السويدية
CHFSEK
الفرنك السويسري مقابل الدولار السنغافوري
CHFSGD
الكرونة الدنماركية مقابل الكرونة السويدية
DKKSEK
اليورو مقابل الدولار الأسترالي
EURAUD
اليورو مقابل الدولار الكندي
EURCAD
اليورو مقابل الفرنك السويسري
EURCHF
اليورو مقابل الكرونة التشيكية
EURCZK
اليورو مقابل الكرونة الدنماركية
EURDKK
اليورو مقابل الجنيه الإسترليني
EURGBP
اليورو مقابل الدولار هونغ كونغ
EURHKD
اليورو مقابل الفورنت المجري
EURHUF
اليورو مقابل الين الياباني
EURJPY
ةيجيورن ةنورك لباقم وروي
EURNOK
اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي
EURNZD
شروط تداول أزواج العملات
اليورو مقابل الزلوتي البولندي
EURPLN
اليورو مقابل الروبل الروسي
EURRUB
اليورو مقابل الكرونة السويدية
EURSEK
اليورو مقابل الدولار السنغافوري
EURSGD
اليورو مقابل الليرة التركية
EURTRY
اليورو مقابل الدولار الأمريكي
EURUSD
اليورو مقابل الرند جنوب إفريقي
EURZAR
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي
GBPAUD
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي
GBPCAD
الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري
GBPCHF
الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة الدنماركية
GBPDKK
الجنيه الإسترليني مقابل الفورنت المجري
GBPHUF
الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني
GBPJPY
الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة النرويجية
GBPNOK
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار النيوزيلندي
GBPNZD
الجنيه الإسترليني مقابل الزلوتي البولندي
GBPPLN
الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة السويدية
GBPSEK
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار سنغافوري
GBPSGD
الجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية
GBPTRY
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي
GBPUSD
الدولار هونغ كونغ مقابل الين الياباني
HKDJPY
الكرونة النرويجية مقابل الين الياباني
NOKJPY
الكرونة النرويجية مقابل الكرونة السويدية
NOKSEK
الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكندي
NZDCAD
الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك السويسري
NZDCHF
الدولار النيوزيلندي مقابل الكرونة الدنماركية
NZDDKK
الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني
NZDJPY
شروط تداول أزواج العملات
الدولار النيوزيلندي مقابل الكرونة السويدية
NZDSEK
الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار السنغافوري
NZDSGD
الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي
NZDUSD
الكرونة السويدية مقابل الين الياباني
SEKJPY
الدولار سنغافوري مقابل الدولار هونغ كونغ
SGDHKD
الدولار سنغافوري مقابل الين الياباني
SGDJPY
الليرة التركية مقابل الين الياباني
TRYJPY
الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي
USDCAD
الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري
USDCHF
الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني المتداول في الخارج
USDCNH
الدولار الأمريكي مقابل الكرونة التشيكية
USDCZK
الدولار الامريكي مقابل الكرونة الدنماركية
USDDKK
الدولار الأمريكي مقابل الدولار هونغ كونغ
USDHKD
الدولار الأمريكي مقابل الفورنت المجري
USDHUF
الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي
USDILS
الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني
USDJPY
الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي
USDMXN
الدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجية
USDNOK
الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي
USDPLN
الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي
USDRUB
الدولار الأمريكي مقابل الكرونة السويدية
USDSEK
الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافوري
USDSGD
الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية
USDTRY
الدولار الأمريكي مقابل الرند جنوب إفريقي
USDZAR
ترد أحجام الصفقات باللوت. قيمة اللوت الواحد تعادل 100 ألف من العملة الأساسية
أحجام عقود الفوركس*
يعرض الجدول أدناه قيمة 1 لوت من عقود الفوركس.
ينطبق الحد الأدنى لأحجام تعاملات الفوركس عند 0.01 لوت/000’1 من عملة الأساس فقط على مجموعة التسعير القياسي.
الرمز
ميتاتريدر
أدفانسد تريدر
 أزواج العملات
100’000 من عملة الأساس
1’000 من عملة الأساس
ساعات تداول أزواج العملات:
ساعات التداول (توقيت أوروبا الوسطى)
الوصف
الجمعة
الخميس
الأربعاء
الثلاثاء
الاثنين
الأحد
الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي
AUDCAD
الدولار أسترالي مقابل الفرنك السويسري
AUDCHF
الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني
AUDJPY
الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي
AUDNZD
الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي
AUDUSD
الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري
CADCHF
الدولار الكندي مقابل الين الياباني
CADJPY
الدولار الكندي مقابل الدولار السنغافوري
CADSGD
الفرنك السويسري مقابل الكرونة الدنماركية
CHFDKK
الفرنك السويسري مقابل الفورنت المجري
CHFHUF
الفرنك السويسري مقابل الين الياباني
CHFJPY
الفرنك السويسري مقابل الكرونة النرويجية
CHFNOK
الفرنك السويسري مقابل الزلوتي بالولندي
CHFPLN
ساعات تداول أزواج العملات:
ساعات التداول (توقيت أوروبا الوسطى)
الوصف
الجمعة
الخميس
الأربعاء
الثلاثاء
الاثنين
الأحد
الفرنك السويسري مقابل الكرونة السويدية
CHFSEK
الفرنك السويسري مقابل الدولار السنغافوري
CHFSGD
الكرونة الدنماركية مقابل الكرونة السويدية
DKKSEK
اليورو مقابل الدولار الأسترالي
EURAUD
اليورو مقابل الدولار الكندي
EURCAD
اليورو مقابل الفرنك السويسري
EURCHF
اليورو مقابل الكرونة التشيكية
EURCZK
اليورو مقابل الكرونة الدنماركية
EURDKK
اليورو مقابل الجنيه الإسترليني
EURGBP
اليورو مقابل الدولار هونغ كونغ
EURHKD
اليورو مقابل الفورنت المجري
EURHUF
اليورو مقابل الين الياباني
EURJPY
يورو مقابل كرونة نرويجية
EURNOK
ساعات تداول أزواج العملات:
ساعات التداول (توقيت أوروبا الوسطى)
الوصف
الجمعة
الخميس
الأربعاء
الثلاثاء
الاثنين
الأحد
اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي
EURNZD
اليورو مقابل الزلوتي البولندي
EURPLN
اليورو مقابل الروبل الروسي
EURRUB
اليورو مقابل الكرونة السويدية
EURSEK
اليورو مقابل الدولار السنغافوري
EURSGD
اليورو مقابل الليرة التركية
EURTRY
اليورو مقابل الدولار الأمريكي
EURUSD
اليورو مقابل الرند جنوب إفريقي
EURZAR
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي
GBPAUD
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي
GBPCAD
الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري
GBPCHF
الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة الدنماركية
GBPDKK
الجنيه الإسترليني مقابل الفورنت المجري
GBPHUF
ساعات تداول أزواج العملات:
ساعات التداول (توقيت أوروبا الوسطى)
الوصف
الجمعة
الخميس
الأربعاء
الثلاثاء
الاثنين
الأحد
الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني
GBPJPY
الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة النرويجية
GBPNOK
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار النيوزيلندي
GBPNZD
الجنيه الإسترليني مقابل الزلوتي البولندي
GBPPLN
الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة السويدية
GBPSEK
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار سنغافوري
GBPSGD
الجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية
GBPTRY
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي
GBPUSD
الدولار هونغ كونغ مقابل الين الياباني
HKDJPY
الكرونة النرويجية مقابل الين الياباني
NOKJPY
الكرونة النرويجية مقابل الكرونة السويدية
NOKSEK
الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكندي
NZDCAD
الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك السويسري
NZDCHF
ساعات تداول أزواج العملات:
ساعات التداول (توقيت أوروبا الوسطى)
الوصف
الجمعة
الخميس
الأربعاء
الثلاثاء
الاثنين
الأحد
الدولار النيوزيلندي مقابل الكرونة الدنماركية
NZDDKK
الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني
NZDJPY
الدولار النيوزيلندي مقابل الكرونة السويدية
NZDSEK
الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار السنغافوري
NZDSGD
الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي
NZDUSD
الكرونة السويدية مقابل الين الياباني
SEKJPY
الدولار سنغافوري مقابل الدولار هونغ كونغ
SGDHKD
الدولار سنغافوري مقابل الين الياباني
SGDJPY
الليرة التركية مقابل الين الياباني
TRYJPY
الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي
USDCAD
الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري
USDCHF
الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني المتداول في الخارج
USDCNH
الدولار الأمريكي مقابل الكرونة التشيكية
USDCZK
ساعات تداول أزواج العملات:
ساعات التداول (توقيت أوروبا الوسطى)
الوصف
الجمعة
الخميس
الأربعاء
الثلاثاء
الاثنين
الأحد
الدولار الامريكي مقابل الكرونة الدنماركية
USDDKK
الدولار الأمريكي مقابل الدولار هونغ كونغ
USDHKD
الدولار الأمريكي مقابل الفورنت المجري
USDHUF
الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي
USDILS
الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني
USDJPY
الدولار الأمريكي مقابل البيزو المكسيكي
USDMXN
الدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجية
USDNOK
الدولار الأمريكي مقابل الزلوتي البولندي
USDPLN
الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي
USDRUB
الدولار الأمريكي مقابل الكرونة السويدية
USDSEK
الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافوري
USDSGD
الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية
USDTRY
الدولار الأمريكي مقابل الرند جنوب إفريقي
USDZAR
ترد أحجام الصفقات باللوت. قيمة اللوت الواحد من الذهب والبلاديوم والبلاتين تعادل 100 أونصة. قيمة اللوت الواحد من الفضة تعادل 5000 أونصة.
ﺷﺮوط ﺗﺪاول اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
الذهب مقابل الدولار الأسترالي
XAUAUD
الذهب مقابل الفرنك السويسري
XAUCHF
الذهب مقابل اليورو
XAUEUR
الذهب مقابل الجنيه الإسترليني
XAUGBP
الذهب مقابل الدولار الأمريكي
XAUUSD
البلاديوم
XPDUSD
البلاتين
XPTUSD
الفضة مقابل الدولار الأسترالي
XAGAUD
الفضة مقابل الفرنك السويسري
XAGCHF
الفضة مقابل اليورو
XAGEUR
الفضة مقابل الجنيه الإسترليني
XAGGBP
الفضة مقابل الدولار الأمريكي
XAGUSD
أحجام عقود المعادن الثمينة*
يعرض الجدول أدناه قيمة 1 لوت من عقود المعادن الثمينة.
ينطبق الحد الأدنى لأحجام تعاملات الفوركس عند 0.01 لوت/000’1 من عملة الأساس فقط على مجموعة التسعير القياسي.
الرمز 
ميتاتريدر 
أدفانسد تريدر
أزواج XAU
100 أونصة
1 أونصة
أزواج XAG
5’000 أونصة
1 أونصة
XPDUSD
100 أونصة
1 أونصة
XPTUSD
100 أونصة
1 أونصة
ساعات تداول المعادن الثمينة
ساعات التداول (توقيت أوروبا الوسطى)
الوصف
الجمعة
الخميس
الأربعاء
الثلاثاء
الاثنين
الأحد
الذهب مقابل الدولار الأسترالي
XAUAUD
الذهب مقابل الفرنك السويسري
XAUCHF
الذهب مقابل اليورو
XAUEUR
الذهب مقابل الجنيه الإسترليني
XAUGBP
الذهب مقابل الدولار الأمريكي
XAUUSD
البلاديوم
XPDUSD
البلاتين
XPTUSD
الفضة مقابل الدولار الأسترالي
XAGAUD
الفضة مقابل الفرنك السويسري
XAGCHF
الفضة مقابل اليورو
XAGEUR
الفضة مقابل الجنيه الإسترليني
XAGGBP
الفضة مقابل الدولار الأمريكي
XAGUSD
مؤشرات الأسهم 
منصات سويسكوت للفوركس تتيح لك أيضا التداول حسب تحركات جميع مؤشرات األسهم األوروبية واألمريكية واليابانية الرئيسية. معظم هذه العقود مقابل الفروقات متاحة على هيئة عقود آجلة (ذات تاريخ انتهاء) أو فوري/ محكاة اصطناعية (بدون تاريخ انتهاء وتبييت الصفقة/ الفائدة تنطبق.)
 
يظهر الجدول أدناه تفاصيل كل عقد مقابل فروقات ومتاح على أي منصة.
المنصات
عمولة
فائدة/ تبييت
تاريخ الانتهاء 
الأصول المالية
العقود
أدفانسد تريدر، ميتاتريدر
مؤشرات
فوري
أدفانسد تريدر
مؤشرات، سلع
محاكاة اصطناعية/Synthetic
أدفانسد تريدر، ميتاتريدر
مؤشرات، سلع، السندات
عقود آجلة
شروط تداول العقود مقابل الفروقات على الؤشرات
Spot Germany 30
#DE30
Spot France 40
#FR40
Spot Spain 35
#ES
Spot Switzerland 20
#CH
Spot Us 500
#SP500
Spot  US Tech 100
#NAS100
Spot UK 100
#GB100
Spot EU Stocks 50
#EU50
Spot US 30
#DJ30
Forward Germany 30
#DE30MY
Forward EU Stocks 50
#EU50MY
Forward Switzerland 20
#CHMY
Forward Netherlands 25
#NLMY
Forward France 40
FR40MY
Forward Spain 35
#ESMY
Forward UK 100
GB100MY
Forward US 30
DJ30MY
Forward US Tech 100
#NAS100MY
Forward US 500
SP500MY
Forward US Small Cap 2000
#RUSMY
Forward Japan 225
#NIK225MY
Forward Hong Kong 50
#HSIMY
Forward Australia 200
#AU200M
Synthetic Germany 30
DAXEUR
Synthetic Euro Stocks 50
ESXEUR
Synthetic Switzerland 20
SMICHF
أحجام عقود مؤشر الأسهم
العقود الفورية والمركبة، قيمة 1 لوت هي حجم اللوت × سعر المؤشر.العقود الآجلة على أدفانسد تريدر، قيمة 1 لوت هي حجم اللوت × سعر المؤشر.العقود الآجلة على ميتا تريدر، يرجى العودة إلى الجدول أدناه لمعرفة قيمة 1 لوت لكل مؤشر أسهم:
قيمة اللوت
الوصف
الرمز
#DE30MY
#EU50MY
#CHMY
#NLMY
#FR40MY
#GB100MY
#DJ30MY
#NAS100MY
#SP500MY
#RUSMY
#NIK225MY
#ESMY
#HSIMY 
ساعات تداول أزواج العملات:
ساعات التداول (توقيت أوروبا الوسطى)
الوصف
الجمعة
الخميس
الأربعاء
الثلاثاء
الاثنين
الأحد
Spot Switzerland 20
#CH
Spot Germany 30
#DE30
Spot US 30
#DJ30
Spot Spain 35
#ES
Spot EU Stocks 50
#EU50
Spot France 40
#FR40
Spot UK 100
#GB100
Spot US Tech 100
#NAS100
Spot US 500
#SP500
Forward Switzerland 20
#CHMY
Forward Germany 30
#DE30MY
Forward US 30
#DJ30MY
Forward EU Stocks 50
#EU50MY
Forward Spain 35
#ESMY
Forward France 40
#FR40MY
Forward UK 100
#GB100MY
Forward US Tech 100
#NAS100MY
Forward Japan 225
#NIK225MY
Forward Netherlands 25
#NLMY
Forward US Small Cap
#RUSMY
ساعات تداول أزواج العملات:
ساعات التداول (توقيت أوروبا الوسطى)
الوصف
الجمعة
الخميس
الأربعاء
الثلاثاء
الاثنين
الأحد
Forward US 500
#SP500MY
Synthetic Germany 30
DAXEUR
Synthetic Euro Stocks 50
ESXEUR
Synthetic Switzerland 20
SMICHF
Forward Hong Kong 50
#HSIMY
Forward Australia 200
#AU200M
السلع
غالباً ما تُستخدم السلع مثل النفط والغاز والنحاس في الاستراتيجيات لتنويع المحافظ الاستثمارية. مع سويسكوت بنك، يمكنك تداول السلع الرئيسية من خلال العقود المختلفة.
يظهر الجدول أدناه تفاصيل كل عقد مقابل فروقات ومتاح على أي منصة.
المنصات
عمولة
فائدة/ تبييت
تاريخ الانتهاء
الأصول المالية
العقود
أدفانسد تريدر، ميتاتريدر
مؤشرات
فوري
أدفانسد تريدر
مؤشرات، سلع
اصطناعي
أدفانسد تريدر، ميتاتريدر
مؤشرات، سلع، السندات
آجل
شروط تداول العقود مقابل الفروقات على الؤشرات
Forward US Crude Oil
#USOILMY
Forward UK Crude Oil
#UKOILMY
Forward Natural Gas
#NGMY
Forward Heating Oil
#HGMY
Forward US Copper
#HGCMY
Forward Gasoline
#GASMY
Forward Gasoil
#GSOMY
Synthetic US Copper
CUCUSD
Sythetic US Crude Oil
OILUSD
Synthetic UK Crude Oil
LCOUSD
Synthetic Natural Gas
NGCUSD
ترد أحجام الصفقات للعقود الآنية باللوت وتتباين قيمة اللوت الواحد حسب السلعة المتداولة.
قيمة اللوت
الوصف
الرمز
عقود بنزين آجلة
#GASMY
عقود زيت الغاز الآجلة
#GSOMY
عقود نحاس أمريكي آجلة
#HGCMY
عقود زيت التدفئة الآجلة
#HGMY
عقود الغاز الطبيعي الآجلة
#NGMY
عقود نفط خام مملكة متحدة آجلة
#UKOILMY
عقود نفط خام أمريكي آجلة
#USOILMY
ساعات تداول العقود مقابل الفروقات على السلع:
ساعات التداول (توقيت أوروبا الوسطى)
الوصف
الجمعة
الخميس
الأربعاء
الثلاثاء
الاثنين
الأحد
عقود بنزين آجلة
#GASMY
عقود زيت الغاز الآجلة
#GSOMY
عقود نحاس أمريكي آجلة
#HGCMY
عقود زيت التدفئة الآجلة
#HGMY
عقود الغاز الطبيعي الآجلة
#NGMY
عقود نفط خام مملكة متحدة آجلة
#UKOILMY
عقود نفط خام أمريكي آجلة
#USOILMY
عقود نحاس أمريكي اصطناعي آجلة
CUCUSD
عقود نفط خام اصطناعي أمريكي آجلة
OILUSD
عقود خام برنت اصطناعي أمريكي آجلة
LCOUSD
عقود الغاز الطبيعي الاصطناعي الآجلة
NGCUSD
السندات
تشكل السندات الحكومية معياراً يمكن مقارنة الأوراق المالية الأكثر خطورة فيه. مع سويسكوت، يمكنك تحويط محفظتك وتداول سندات الخزينة الأمريكية، وسندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل (Gilt)، وسندات الحكومة الألمانية (Bund).
 
ةصنم يأ ىلع حاتمو تاقورفلا لباقم دقع لك ليصافت هاندأ لودجلا رهظي
المنصات
عمولة
فائدة/ تبييت
تاريخ الانتهاء
الأصول المالية
العقود
رديرتاتيم ،رديرت دسنافدأ
يروف
تارشؤم
رديرت دسنافدأ
/ ةيعانطصا ةاكاحمSynthetic
علس ،تارشؤم
رديرتاتيم ،رديرت دسنافدأ
ةلجآ دوقع
تادنسلا ،علس ،تارشؤم
ﺷﺮوط ﺗﺪاول اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات
العقود الآجلة لسندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل
#LGILTMY
العقود الآجلة لسندات الخزينة الأمريكية  سندات الخزينة الأمريكية
#USBNDMY
العقود الآجلة لسندات الحكومة الألمانية
#BUNDMY
ساعات تداول العقود مقابل الفروقات على سندات
ساعات التداول (توقيت أوروبا الوسطى)
الوصف
الجمعة
الخميس
الأربعاء
الثلاثاء
الاثنين
الأحد
العقود الآجلة لسندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل
#LGILTMY
العقود الآجلة لسندات الخزينة الأمريكية  سندات الخزينة الأمريكية
#USBNDMY
العقود الآجلة لسندات الحكومة الألمانية
#BUNDMY
ترد أحجام الصفقات باللوت. قيمة اللوت الواحد تعادل 100 ألف من العملة المقابلة
دليل شروط التداول
.بالدولار الأمريكي وتحويل المبلغ إلى عملة حسابهم بأسعار الصرف السائدة (Advanced Trader) محاسبة عملاء المتداول المتقدم متي
دليل شروط التداول
1. الفروقات والعمولات
الفروقات هي الفارق بين سعر العرض والطلب لزوج من العملات أو لأداة مالية. يقدم سويسكوت بنك فروقات تنافسية متنوعة مكيفة حسب إيداعك المبدئي. ويتم قياسها بالنقاط.  يتسم سويسكوت بنك بالشفافية العالية في التسعير ولا يفرض أي رسوم أو عمولات إضافية على الصفقات. كافة تكاليف التداول متضمنة في الفروقات السعرية.  تخضع المنتجات الآجلة لرسوم العمولة التقريبية التالية:
USD
EUR
GBP
JPY
CHF
AUD
CAD
PLN
TRY
SEK
NOK
SGD
XGD
HUF
CZK
تيبتلا مرسو – ةلأسعار المباد .5
طاقن .2
أسعار المبادلة، والتي تعرف أيضا باسم عمولة/ فائدة التبييت، تُكتسب أو تُدفع مقابل حيازة مركز لليلة واحدة او أكثر. يقوم سويسكوت بنك بتسوية  تيقوتب ً مساء00:11 مراكز التبييت في الساعة  المعادلة المعمول بها  أوروبا الوسطى مستخدماً وجدول أسعار المبادلة أدناه:
النقطة هي أقل تغيير في سعر العملة أو الأداة المالية. بالنسبة لمعظم أزواج العملات، تساوي من سعر العملة. أما بالنسبة  0.0001النقطة للعملات ذات السعر المنخفض للوحدة، يمكن وحدة، وأوضح مثال على  0.01 للنقطة أن تعادل ذلك هو الين الياباني.
الفرق بين معدلات الفائدة إيجابي
الفرق بين معدلات
الفائدة سلبي
مركز العميل
أنت تدفع
أنت تحصل على
شراء
أنت تحصل على
أنت تدفع
بيع
مثال حول كيفية الحساب:
 سعر رسم تبيت المركز القصير/ الطويل لزوج الدولار الاسترالي مقابل الين الياباني  -0.00784983 / 0.00455597  
المركز: بيع 000'100 دولار أسترالي مقابل ين ياباني
سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني: 96.553
معادلة أسعار مبادلة ميتاتريدر: 
((المبلغ الأساسي*سعر المبادلة للمركز القصير)/ سعر صرف اليورو مقابل الين الياباني)
(100,000 * - 0.00784983) / 96.553 = أنت تدفع 8.13 دولار استرالي
 
معادلة أسعار مبادلة ميتاتريدر: 
((المبلغ الأساسي*سعر المبادلة للمركز القصير)/ سعر صرف اليورو مقابل الين الياباني)
(000'100* - 0.00784983) / 96.553 = أنت تدفع 8.13 دولار استرالي
 
معادلة أسعار مبادلة أدفانسد تريدر: 
((المبلغ الأساسي*سعر المبادلة للمركز القصير) 
(000'100 * -0.00784983)= أنت تدفع 784.98 ين ياباني
يطبق سويسكوت بنك نظام مبادلة ثلاثية في مساء أيام الأربعاء في الساعة 23:00 بتوقيت أوروبا الوسطى للحساب من أجل تبادلات نهاية الأسبوع. ان المركز الذي سيتم الاحتفاظ به في وقت التبييت في يوم الأربعاء سيتم الخصم/الإيداع عليه بمعدل 3 أضعاف المبلغ. هناك بعض الاستثناءات على هذه القاعدة:
 
 سوف يتم تطبيق تبادلات المقايضة الثلاثية يوم الخميس الساعة 23:00 بتوقيت أوروبا الوسطى على الازواج التالية: USDCAD, USDTRY, USDRUB. سوف يتم تطبيق تبادلات المقايضة الثلاثية يوم الجمعة الساعة 23:00 بتوقيت أوروبا الوسطى على وخام برنت مقابل الدولار الأمريكي والغازالطبيعي مقابل الدولار الأمريكي والنفط مقابل الدولار الأمريكي ومؤشر DAX مقابل
اليورو ومؤشر EURO STOCKS 50 مقابل اليورو ومؤشر السوق السويسرية مقابل الفرنك السويسري.
 
كافة أسعار المبادلة متاحة على الموقع الإلكتروني : https://en.swissquote.com/forex/pricing
الصفقات مأحجا .3
يقدم سويسكوت بنك أحجام تداول مرنة في جميع منصات التداول الخاصة بالبنك. علاوة على ذلك، طالما أن الاسواق مفتوحة، يكون مكتبنا للتداول لمساعدتك على وضع الأوامر بما في ذلك  متاحاً أحجام الصفقات التي تتجاوز أحجام الصفقات المبينة في جداول الشروط أعلاه.
داولتات العاس .4
يستمر سويسكوت بنك في عمليات التداول طوال ساعة من أجلك من خلال الهاتف أو من خلال  24 جميع منصاته للتداول في أي وقت تكون فيه  00:11 من يوم الأحد الساعة السوق مفتوحة بدءاً بتوقيت أوروبا الوسطى إلى يوم الجمعة  مساءاً بتوقيت أوروبا الوسطى.  مساءاً11:00الساعة 
7. الرافعة ومتطلبات الهامش
مثال
لشراء 000'100 يورو مقابل دولار أمريكي بسعر طلب 1.10 فأنت في حاجة إلى 1000'01 دولار أمريكي. برافعة 100:1 أنت تحتاج فقط إلى ما يعادل 100'1 دولار أمريكي من المال المتاح على حسابك ) 1% من القيمة الافتراضية ل 000'011 دولار أمريكي( لفتح المركز.
تلقائياً، لدى بنك سويسكوت متطلب هامش مبدئي ب 1% على جميع أدوات الفوركس الشهيرة أي أنك في حاجة إلى ضمان على حسابك يعادل 1% من القيمة الافتراضية للمركز الذي ترغب في فتحه. بمعنى آخر، يمكن رفع مراكزك حتى 100  مرة.
A. حساب مستوى هامش أدفانسد تريدر 
في الساعة 04:00 مساءاً بتوقيت أوروبا الوسطى، لدى المتداول (س) رصيد بمبلغ 000'100 دولار أمريكي بربح وخسارة غير محققة تقدر بـ+000'1 دولار أمريكي. المركز المفتوح هو شراء 10 صفقات لمؤشر DAX مقابل اليورو. إجمال المراكز المفتوحة هو 310.78'496 دولار أمريكي (10 مؤشر DAX مقابل اليورو x عامل هامش (4)  x سعر المؤشر (960.00'9) x سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (1.24576).
   ( (000'$10+ 000'$1) / 310.78'496 $) x  2.2% = 100  مستوى هامش
 
إجمالي المراكز المفتوحة بالعملة المرجعية = كم الصفقات x عامل الهامش x سعر السوق x سعر الصرف.
إذا كان سعر الهامش المبدئي = 1% إذن عامل الهامش 1
إذا كان سعر الهامش المبدئي = 2% إذن عامل الهامش 2
 
B. حساب مستوى هامش ميتاتريدر
(رصيد الحساب + الربح والخسارة غير المحققة) / متطلبات الهامش على صافي المراكز المفتوحة * 100 = مستوى الهامش
 
لدى المتداول (س) رصيد بمبلغ 000'100 دولار أمريكي بربح وخسارة غير محققة تقدر بـ+000'1 دولار أمريكي. المراكز المفتوحة تتضمن شراء 000'300 دولار أمريكي مقابل فرنك سويسري وبيع 000'200 دولار أمريكي مقابل فرنك سويسري صافي المركز المفتوح هو شراء 000'100 دولار أمريكي مقابل فرنك سويسري
 
(000'10 USD + 1'000 USD /1'000 (USD 1'100% =  100 x مستوى هامش
 
6. التعديلات النقدية
 
عندما يصبح أي سهم ذو صلة في مرحلة بعد استحقاق توزيعات الأرباح، ويكون هذا السهم ضمن مؤشر فوري للأسهم، فإن المؤشر سيتم تعديل سعره ليعكس توزيعات الأرباح. وفي حالة )مراكز الشراء( سيتم اضافة النسبة المرجحة من توزيعات الأرباح المطبقة ضمن المؤشر الفوري للأسهم أو سيتم خصمها في حالة )مراكز البيع( حيث تتم الإضافة أو الخصم على شكل تعديل نقدي على حسابك بتاريخ انتهاء استحقاق الأرباح لهذا السهم لتعكس سعر السوق بتاريخ انتهاء استحقاق التوزيعات. فقط المراكز المفتوحة لليوم التالي بعد تاريخ انتهاء استحقاق التوزيعات هي التيتخضع للتعديلات النقدية لتوزيعات الأرباح. ويرجى ملاحظة: أن مؤشر ألمانيا 03 الفوري هو مؤشر عائد إجمالي، وهذا يعني أن المؤشر يتم تعديله تلقائيا لأرباح الأسهم.
A. أدفانسد تريدر
يوضح الجدول أدناه مستوى وقف الخسائر بناء على إجمالي حقوق الغير التي لم تسدد بالدولار الأمريكي. ما لم يتفق على ذلك، ولخضوعها للقيود المنصوص عليها في الأحكام والشروط العامة، واتفاقية الإفصاح عن المخاطر، والأحكام والشروط الخاصة بفوريكس، فإنه حال الوصول إلى مستوى وقف الخسائر، ستقوم سويسكوت بتطبيق سياسة التصفية الوارد أولاً الصادر أولاً، مسددة بذلك حقوق الغير الأقدم أولاً إلى أن يعود مستوى الهامش أعلى من مستوى وقف الخسائر.
مستوى الوقف الإجباري
إجمالي المراكز المفتوحة )الدولار الأمريكي(
0.30%
000'1 دولار حت 000'000'30 ى دولارa 
1.00%
001'000'30 دولار حتى 000'000'40 دولار
1.25%
001'000'40 دولار حتى 000'000'50 دولار
1.50%
001'000'50 دولار حتى 000'000'60 دولار
1.75%
001'000'60 دولار حتى 000'000'70 دولار
أكثر وأ %25'2
 دولار000'000'70 أكثر من 
B. ميتاتريدر
حسب القيود المنصوص عليها في الشروط والأحكام العامة، وبيان الإفصاح عن المخاطر والشروط والأحكام الخاصة للفوركس، يتم تصفية أكبر المراكز الخاسرة تلقائياً عند انخفاض مستوى الهامش دون ٪ 30 ، بغض النظر عن حجم المراكز المفتوحة.
8. مستوى الوقف الإجباري
 
مراعاةً للقيود المنصوص عليها في الشروط والأحكام العامة وبيان الإفصاح عن المخاطر والشروط والأحكام الخاصة للفوركس والتي
نلفت انتباهكم إليها، تم تصميم منصات تداول سويسكوت لتصفية المراكز المفتوحة تلقائياً عندما يصل مستوى الهامش ) ]القيمة المالية / الهامش المستخدم[ 100 × ( إلى مستوى الوقف الإجباري ) «نظام التصفية التلقائي .)» أعُد نظام التصفية التلقائي لصالح بنك سويسكوت فقط. وعلى الرغم من أن نظام التصفية التقائي يهدف تجنب خسارة العميل أكثر من هامش الفوركس، وعلى الرغم من أن بنك سويسكوت سوف يضمن ذلك، إلا أنه في أغلب الحالات يتم تفعيل نظام التصفية التلقائي بمجرد الوصول إلى نسبة التصفية، فهو مخول ولكن غير مُلزم لمنعه. لا يقدم بنك سويسكوت أي ضمانات في هذا الخصوص. يجوز أن يواجه العميل خسارة أكبر بكثير من هامش الفوركس.
تحذير المخاطر
تم إعداد محتوى هذا الدليل من قبل بنك سويسكوت وفقاً للتاريخ الحالي وقد يخضع للتغيير دون إشعار مسبق. على الرغم من أن محتوى هذا الدليل يعتمد على المصادر التي يعتقد بنك سويسكوت أنها موثوقة، إلا أن بنك سويسكوت لا يتحمل أي مسؤولية عن جودة وصحة وتوقيت أو اكتمال محتوى هذا الدليل. قد لا يتم إعادة نسخ هذا الدليل جزئياً أو بالكامل دون موافقة مسبقة من بنك سويسكوت.  تتسم صفقات الفوركس بالمضاربة، وتنطوي على درجة عالية من المخاطر وهي مناسبة بشكل عام للأشخاص الذين يمكنهم افتراض وتحمل مخاطر الخسارة التي تتجاوز هامش الفوركس فقط. قد ينجم عن صفقات الفوركس بسبب طبيعتها إلى خسائر غير محدودة نظرياً. وفي غياب التدخل المسبق، قد تتجاوز الخسارة كافة أصول العميل المودعة لدى بنك سويسكون بشكل كبير.
إن محتوى هذا الدليل لأغراض التعريف فحسب ولا يشكل عرضاً أو توصية بتداول منتج معين ولا ينبغي فهمه على أنه نصيحة من أي نوع، لا سيما فيما يتعلق بمسائل التداول والضرائب والأمور القانونية. المعلومات أو الآراء المتعلقة بالمنتج المشار إليه في هذا الدليل لا تأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية أو الأصول أو خبرة أو معرفة مستثمر واحد.  لا يتحمل بنك سويسكوت وموظفيه بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار أو الخسائر الناجمة بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي تم اتخاذها بناءً على محتوى هذا الدليل.
1.2
دليل منتج تداول العملات مع
سويسكوت بنك
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