
المستخدِم:   دليل أتومبيكس

بك     الخاص التداول حساب راجع

الزمني  ا��طار

المرور    كلمة بتغيير قم

أتومبيكس   تنزيل طريقة

الحساب    وتاريخ المعلَّقة ا��وامر

المراقبة  قائمة

ا��وامر

والبحث  التحكم

والبحث  الفرز

والمعام��ت  التخصيصات

المراقبة    وقائمة المستخدم اسم

حسابك  تنظيم

والواجهة  القائمة

ومراكزه   التداول حسابات

الطريقة؟       كيف لكن حساباتي، بين التبديل أريد

التخزين؟        تكاليف على الويب في العثور يمكنني أين

حسابي؟     تاريخ إظهار يمكنني هل

محدد؟       منتج على الحصول يمكنني أين من

دعم؟     أي المنصة تقدم هل

        . خيارات          ا��صول نافذة فوق فيوجد ذلك، إلى إضافة فحسب زمني إطار اختيار أيضًا فيمكنك التمرير، تُرِد لم  إذا
وشهر          واحدة دقيقة بين تتراوح بينها، من ا��ختيار يمكنك .متنوعة

. بها                  ترغب التي الجديدة الكلمة كتابة ثم الحالية الكلمة إدخال عبر وذلك بك الخاصة المرور كلمة تغيير  يمكنك
رأيك       غيرتَ إذا ا��لغاء أو التأكيد، .يمكنك

أو                   ويندوز، بين من بك الخاص الجهاز نوع اختيار فيمكنك المنصة، من للتنزيل قابلة نسخة استخدام في رغبتَ  إذا
        . التنزيل     بدء إلى المناسبة ا��يقونات على النقر سيؤدي لينكس أو إس، أو .آي

     . رؤية            يمكنك حسابك تاريخ وفي بك الخاصَّين الحساب وتاريخ المعلَّقة ا��وامر التداول نافذة في ترى أن  يمكنك
        . تريد       التي بالتداو��ت الخاصة الوقت نافدة اختيار يمكنك محددة نتائج على للعثور وفرزها السابقة  تداو��تك

 .إظهارها
        .    " من       " مزيد ل��اء ��يع بتتابع ذلك فعل يمكنك ا��مر نافذة في اشترِ زر على ببساطة تضغط ��اء، عملية  ��نجاز

(         : المالية ( ا��سواق في التداول معاملة حجم قياس وحدة اللوت  .اللوتات
بنقرة                 يُنجَز الذي التداول تعطيل أيضًا يمكنك للمنصة، الي��ى العليا الزاوية في المستخدمة ا��يقونة قائمة  تحت

ا��وامر         وضع قبل مطلوبًا تأكيدًا سيطرح ما وهو  .واحدة،
إشارة                على انقر ثم بك، الخاصة ا��وامر المتضمنة التبويب ع��مة ضمن من حددها الصفقات، إحدى  X ��غ��ق

              . بك  الخاصة الصفقة أنهيتَ قد تكون وبذلك بك، الخاصة ا��غ��ق عملية على بالتأكيد قم اللون  .حمراء
إظهار                " اختر ثم المراقبة، قائمة ضمن اليمين بالزر عليه انقر ا��صول، من أيٍّ حول المعلومات من  لمزيد

المفيدة".          بالمعلومات زاخرة تبويب ع��مة فتح إلى ذلك سيؤدي الخصائص

عندها                (+).   ستظهر الزائد إشارة على فانقر بك، الخاصة المراقبة قائمة في ا��صول من مزيد في ترغب كنتَ  إذا
متنوعة       تداول منتَج فئات تعرض جديدة  .نافذة

بك              الخاصة المراقبة قائمة إلى ��ضافتها تداول أداة على وانقر منها، تريد ما  .اختر
 . ثم                   متنوعة فئات من ا��صول من كبير عدد إضافة فيمكنك فقط، واحدة نقرة يتطلب ا��صول من واحد كل أن  بما

به            الخاصة التداول ساعات ذلك في بما ا��صل، خصائص تفحّص بإمكانك  .سيصبح
  ."  "       . ذلك       سيؤدي الصفقة فتح واختر التداول منتجات أحد على انقر المراقبة قائمة من الصفقات فتح يمكنك  كما

(         : المالية        ( ا��سواق في التداول معاملة حجم قياس وحدة اللوت لوتاتك اختيار يمكنك حيث مشابهة نافذة فتح  إلى
       . الخاصة.         الخسارة وقف أوامر تحديد من ستتمكن المفتوحة مراكزك تعديل أيضًا يمكنك ا��مر، قائمة ومن  وال��اء

محددة        نقاط أو بقيم إما ا��رباح وجني  .بك
." المهم��ت                "  سلة على بالنقر إفراغها فيمكنك بها، مرغوب غير بمواد بك الخاصة المراقبة قائمة م��ت قد كنت  إذا

 . بالضغط         (+)        النافذة في تريد التي ا��صول جميع واختيار الزائد إشارة على بالضغط مجددًا تم��ها أن يمكنك  ثم
  . نحو               وعلى المراقبة قائمة ضمن من ��يعة بنظرة رؤيتها تريد التي المعلومات اختيار يمكنك الث��ثة، النقاط  على

ال��اء    سعر ترى البيع وسعر (Bid) افترا��،  (Ask)، ال��اء سعر في مضمّنة صغيرة تكلفة: السبريد (والسبريد  
هذه كل طلب وإعادة الوقت، تمكين يمكنك كما ، العم��ت أزواج في تداول لكل الطلب البيع وسعر )        العرض      ( )   ( ).

حجم       تحديد هو عمله يمكنك ما أيضًا يمكنك هنا. بك الخاصة الكاملة التداول قيمة يحدد الذي وهو ، the lot أول  
الخسارة    وقف مستويات الربح وأخذ (stop loss) تحديد  (take profit) إلى تلقائيًا ذلك سيؤدي. بك الخاصة  

بك         الخاصة المحددة القيمة إلى يصل حالما المركز  .إغ��ق
     . ع��مة              في مركزك رؤية يمكنك رسميًا مركزك بفتح قمتَ قد تكون ذلك، وتؤكد ال��اء زر على تضغط أن  بمجرد

الحساب   استعراض افترا�� نحو على شاشتك أسفل في الموجودة (account overview) تبويب . 
السوق    مواقع جانب الحدود استخدام اختيار أيضًا يمكنك (market positions) إلى  (limits). المحدد ا��مر أنواع  

(limit order) المحدد البيع أمر: هي الحالية  (sell limit) المحدد ال��اء وأمر  (buy limit)، البيع ووقف  (sell 
stop) ال��اء ووقف  (buy stop). ا��مر سعر وستختار. ال��اء وقف سنختار  (order price) ، فتح يمكنك ثم  

          . الحساب   استعراض في مرئيَّين فتحته الذي والوقت المركز يكون ومجددًا، التأكيد بعد  .مركزك
       ." ا��رباح،        "  وجني الخسارة، وقف رؤية يمكنك هنا الصفقة تعديل على ثم عليها بالنقر وذلك مراكزك تعديل  يمكنك

         . تلقائيًا  مركزك إغ��ق توقيت ��ختيار قيمة أي استخدام يمكنك مجددًا  .والنقاط،
إشارة        على بالضغط يدويًا مراكزك إغ��ق يمكنك إغ��ق إلى ذلك سيؤدي. اليمين أق�� في اللون حمراء X كما  

بأكمله   .المركز
  . إلغاؤها               يمكنك بعد تمضِ لم التي بك الخاصة ا��وامر رؤية يمكنك المعلّقة، با��وامر الخاصة التبويب ع��مة  في

إشارة   على تأكيد "على وبالضغط سابقًا لكم أظهرناها التي اللون حمراء X بالضغط ". 
  . فرزها              يمكنك مراكزك من تفصي�ً� أكثر تاريخية بيانات على الحساب استعراض في ا��خيرة التبويب ع��مة  تحتوي
        . اليوم،           من الصفقات رؤية يمكنك فرزها، اخترتَ إذا حولها التفاصيل من مزيد لرؤية كان مركز أي على الضغط  أو

يمكنك               أو ا��خيرة، الستة وا��شهر ا��خيرة، الث��ثة وا��شهر ا��خير، والشهر ا��خير، وا��سبوع ا��خيرة، الث��ثة  وا��يام
 "  ____ "     . ورموز   إلى من تواريخ اختيار يمكنك كما بكامله تاريخك  .رؤية

تاريخك               وتصدير بفرزها، قمت فد تكون بعدما لصفقاتك استعراض على للحصول ا��سفل إلى التمرير  يمكنك
         . ��حقًا   متنوعة تحليل برامج إلى استيرادها ذلك لك سيتيح إكسل ملف .ضمن

      . صفقاتك       بحساب الخاص ا��ستعراض رؤية بوسعك قليلة بنقرات وتخصيصها صفقاتك في التحكم  يمكنك
التداول            لمنصة السفلى الي��ى الزاوية في موجود رز على النقر عبر  .ببساطة

أيقونة                 تحت يوجد لذلك مخصص زر فهناك منفصل؛ نحو على بك الخاصة المعلّقة ا��وامر قائمة تجميع  سيتم
سابقًا       عنه تحدثنا الذي للحساب العام .ا��ستعراض

الفرز                  وزر بالبحث الخاصة التبويب ع��مة وجود بفضل وذلك وفرزه، إليه تحتاج عما البحث أيضًا جدًا السهل  من
               . بتاريخ   الخاصة القائمة فرز يمكنك حيث جديدة نافذة فتح إلى الفرز زر من التحقق سيؤدي تمامًا بعضهما  بجانب

والرمز     التاريخ نطاق بحسب .معاملتك

 " : ا��رصدة         إخفاء لـ المجاور الصندوق على بالنقر ا��رصدة إظهار اختيار  ."يمكنك
            " طابقت   " التي المختارة الفترة عن المعام��ت فقط تعرِض بحيث الشاشة تحديث إلى بحث على النقر  سيؤدي

بك    الخاصة البحث  .معايير
  " على               "   ثم إكسل إلى تصدير زر على تنقر أن إليه تحتاج ما كل إكسل، بتنسيق ملف إلى المعام��ت تاريخ  لتصدير

.""موافق

الدخول            "  تسجيل زر على انقر ثم المرور وكلمة المستخدِم اسم أدخِل حسابك، إلى  ."للولوج
إزالة              " على وانقر حذفه تريد الذي ا��صل على بالنقر بك الخاصة المراقبة قائمة بتخصيص  ."قم

          .     " على  "  تنقر أن إليه تحتاج ما كل جديدة، رموز ��ضافة ا��صول أحد خصائص لفتح الخصائص إظهار على  انقر
الزائد   إشارة  ."+" أيقونة

    . يمكنك             ذلك، إلى إضافة بك الخاصة المراجعة وقائمة إضافته تريد الذي ا��صل اسم اكتب البحث، صندوق  ضمن
قائمتك           إلى إضافتها تريد التي با��داة الخاصة الرمز مجموعة على  .النقر

قم              "+"   ثم الزائد إشارة ��يقونة المجاورة المهم��ت سلة أيقونة على انقر بك، الخاصة المراقبة قائمة  لمسح
عليها  .بالتأكيد

بك                الخاصة البيانية التداول ورسومات شاشات على النقر يمكنك الفو��، من وخالٍ فعال تنظيم إلى  للوصول
أتومبيكس   في  .للتداول

والسحب         بالنقر البيانية ورسوماته التداول شاشات حجم تعديل .يمكنك

لهما               المجاورة التبديل أزرار على بالنقر الحساب واستعراض الساعة قائمة تعطيل يمكنك القائمة، ضمن  .من
          " الوضع  "   إلى ويعيدهما بك الخاصين البيانية والرسوم التداول شاشات مخططَ المخطط ضبط إعادة زر  يستعيد

 .ا��فترا��
     " صفقاتك  "    تصفّح أثناء عينيك لحماية المظلم أو الداكن الوضع تفعيل  .يمكنك

والروسية،                ا��نجليزية، مثل مختلفة بلغات خدماتها توقر التي أتومبيكس منصة ضمن تناسبك لغة أكثر باختيار  قم
والبرازيلية   وا��يطالية،  .والفرنسية،

      .      " الخاصة   "   الحالية المرور كلمة أدخِل فقط القائمة تبويب ع��مة على بالنقر المرور كلمة تغيير على العثور  يمكن
         . ثم         للتأكيد بك الخاصة الجديدة المرور كلمة بكتابة قم استخدامها في ترغب التي الجديدة المرور كلمة ثم  بك،

حفظ  " على ."انقر

." التداول               "  حسابات على بالنقر بينها التبديل فيمكنك أتومبيكس، منصة على تداول حساب من أكثر تملك كنت  إذا
الحساب                ذلك إلى الولوج بإمكانك يصبح وعندها ��ختياره ا��خر حسابك تنقر أن إليه تحتاج ما  .كل

      . الخاصة           التبويب ع��مة على مركزك يُعرَض ذلك وتأكيد ال��اء زر على النقر بعد مركزك فتحتَ قد  تكون
   - شاشتك    - أسفل في افتراضيًا تقع والتي الحساب،  .باستعراض

  :        . ال��اء        أمر هي المحددة، ا��وامر من أنواع أربعة هناك السوق مواقع إلى با��ضافة الحدود استخدام خيار  لديك
المحدد        البيع وأمر البيع، ووقف ال��اء، ووقف  .المحدد،

       . من           الحساب ملخص يجعل جديدة، أخرى ومرة مركزك فتح يمكنك تأكيد، وتلقّي بك الخاص ا��مر سعر اختيار  بعد
إليهما       للوصول قابلين فتحتهما اللذين والوقت  .المركز

  . رقم     أدخل المفضل ا��مر سعر باختيار انقر. ا��مر وسعر المحدد، ا��مر ونوع فيها، التداول تريد التي the lots  قم  
  " بتأكيده " وقم أمر  .على

  .        ( تداو��تك     (    لتعديل المراجعة قائمة نافذة ضمن ا��صل على بالنقر ��اء أو بيع أمر سوق أمر إنشاء أيضًا  يمكنك
"         . حفظ     على انقر ثم تريدها التي القيم بتغيير قم القلم أيقونة على انقر  ."المفتوحة،

أنشطة               يديروا أن يمكنهم حيث بالمنصة، الخاصة التحكم لوحة إلى وصو�ً� أتومبيكس مستخدمي جميع  يملك
كافة  .التداول

              " في  "  التشغيل رمز أو الشاشة من الي��ى العليا الزاوية في الحساب رقم اختيار بعد الحسابات تبديل باختيار  قم
اليمنى   العليا .الزاوية

            " يسار  "  إلى الموجود السهم على بالنقر الويب منصة على الموجودة القائمة من المنتج استعراض باختيار  قم
      . الث��ثين            ل��يام التخزين أسعار ترى قد البيانية الرسوم أحد وأي�� أعلى من ا��سفل في الث��ثة الخطوط أو  المنتج

      . الفروقات    عقد تحزين تكاليف بزيارة قم النافذة هذه من حول إضافية لمعلومات بنا الخاصة (CFD) السابقة  
التكاليف    تلك حساب .كيفية

       ." "  " الفرز      " إلى إضافة للنوع، وفقًا الفرز يمكنك التاريخ ثم الحساب باختيار متنوعة لفترات تاريخك عرض  يمكنك
 . وباستخدام  /             المثال سبيل على ضمنه المدفوعات لرؤية وذلك العليا الي��ى الزاوية في الوقت، للتاريخ  وفقًا

بيانات                 جداول أو إف دي بي ملف ضمن حسابك تاريخ تصدير يمكنك الي��ى، السفلى الزاوية في .ا��يقونات

." المنتج     ">"          "  استعراض إلى الوصول يمكنك المكتبة، في المنتج اسم بجانب الموجود زر على بالنقر ذلك  يمكنك
ملخص             ضمن موجودة جميعها التخزين وتكاليف التداول، وساعات الهامش، ومعدات السبريد، حول  والمعلومات

.المنتج

الطلب            تحت ومجانية كثيرة مكتوبة وتعليمات فيديوهات المنصة في الدعم قسم .يقدم

   . خيار             لك وسيتيح فعلها تريد التي ا��مور معظم الي��ى العليا الزاوية في المستخدمة ا��يقونة قائمة  ستتضمن
. وا��ئتمان                الحر، والهامش الحسابات، تلك رصيد ذلك في بما بك، الخاصة التداول حسابات مراجعة التداول  حسابات

      " المنصة   " إلى والعودة ا��ستعراض من للخروج إغ��ق على النقر  .يمكنك
      . مع         المفتوحة، مراكزك المقاييس تلك وتتضمن الحساب مقاييس تُظهِر التي النافذة في الحساب استعراض  يتحكم

والحالي   المفتوح  .سعرها
إضافي             تأكيد دون مراكز فتح من فستتمكن واحدة، بنقرة التداول بتمكين قمت  .إذا

إلى                  ضبطها إعادة دائمًا فيمكنك المنصة، في المتنوعة العنا�� فيها وضعتَ التي الطريقة عن راض غير كنت  إذا
   "  "     . التحديثات  آخر لمواكبة النسخة تحديث زر على بالنقر ننصحك ا��فترا��  .الوضع

الخاصة                  البيانات لتكبير بك الخاصة الماوس زر في التمرير عَجلة استخدام ا��صول من أي إلى النظر أثناء  يمكنك
   .        . ذلك      لك سيُظهِر البياني المخطط فوق المؤ��ات نافذة فتح يمكنك تصغيرها أو ا��صل لذلك التاريخي  با��داء

التداولي         المنتَج لتحليل استخدامها يمكنك ب��ية ومؤ��ات هائلة .خيارات


