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مكونات
ڤيرتكس إف إكس

النظام اإلداري

التجسير والتاجر التلقائي

منصة تداول العمالء

نظام إدارة الحسابات المتعددة

منصة التداول على الويب

نظام نسخ الصفقات

تطبيق التداول للهواتف الذكية

النظام االداري للهواتف الذكية

التداول بالمعادن النفيسة

إنشاء وإدارة مستويات مختلفة من المتعاملين
وفًقا الحتياجات عملك

ربط نظام ڤيرتكس اف اكس بنظام آخر ألغراض
المقاصة وإدارة المخاطر

 منصة التداول الرئيسية والتي تخدم الماليين من
المتعاملين حول العالم

تمكين مدراء األموال  من إدارة التداول لحسابات متعددة
في نفس الوقت والسعر

يمكنك من اجراء عمليات التداول عبر متصفخ الويب
دون الحاجه لتنصيب منصة التداول

يمكنك من نسخ الصفقات للمتداولين االكثر كفاءه

تداول باستخدام الهواتف الذكيه اندرويد / اي او اس

يتيح لك استخدام النظام االداري من هاتفك الذكي

يمكنك بيع وشراء المعادن الثمينة بشكل لحظي ومباشر

ڤ



من نحن
 منذ عام ٢٠٠٢ دأبت شركة هايبرد سوليوشنز على تزويد الوسطاء والمتداولين بأفضل

 التقنيات المباشرة و غير المباشرة عن طريق منصة التداول ڤيركس إف إكس حيث يتم

 تعديل إعدادات حسابات المتداولين بشكل متعدد المستويات من خالل منصة غرفة التداول

 بكل سهولة دون الحاجة لتعديل إعدادات كل حساب بشكل منفصل و ذلك لتوفير الجهد و

الوقت

 تعتبر منصة التداول ڤيرتكس إف إكس الحل المتكامل  للتداول عبر االنترنت في األسواق

 العالمية حيث حصدت ڤيرتكس إف إكس العديد من الجوائز العالمية في مجاالت حلول

 التداول عبر اإلنترنت لتلبي اإلحتياجات الملحة إبتداًء من الوسطاء وصناع السوق وغرف

المقاصة وانتهاًء بالبنوك والبنوك المركزية والمؤسسات المالية

 يتكون الهيكل األساسي لمنصة ڤيرتكس إف إكس من مجموعة من الخوادم ومحطات

 العميل وتطبيقات غرف التداول التي يمكن إستضافتها على خادم واحد يالئم ابتداًء

 إحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وانتهاًء بالخوادم المخصصة للمؤسسات والهيئات

 الكبرى لتشكل منصة التداول ڤيرتكس إف إكس عامًال أساسيًا في دعم وتطوير أعمال

المؤسسات المالية فيما يتعلق بحلول التداول عبر اإلنترنت



مكونات ڤيرتكس إف إكس
النظام اإلداري

منصة التداول ڤيرتكس إف اكس

تتيح لك ميزة إدارة المستويات المتعددة في ڤيرتكس إف إكس التحكم بالخصائص بنقرة

واحدة لتوفير الجهد والوقت كذلك تتيح لك مجموعة واسعة من التقارير التي تمكنك من عرض

المعلومات الالزمة حول عمالئك والوسطاء المعرفون

تتميز منصة التداول ڤيرتكس إف إكس بعمليات تداول متقدمة من خالل واجهة عرض سهله وسريعه

 تحتوي على مميزات متقدمة كشاشة صافي التداول و ميزة إغالق جميع الصفقات وكذلك ميزة

التداول بنقرة واحده  و التداول اآللي.

  منصة التداول ڤيرتكس إف إكس هي المنصه المفضله لماليين المتداولين حول العالم



الوسيط االلكتروني - نظام إدراة الحسابات المتعددة

نظام التداول عبر متصفحات الويب

 أحد خدمات القيمة المضافة لمنصة ڤيرتكس إف إكس، وقد تم تطويرها من خالل واجهة برمجة التطبيقات

لتمكين مدراء األموال  من إدارة التداول لحسابات متعددة في نفس الوقت والسعر.

نظام التداول على الويب، لبدء عملية التداول ال تحتاج إال لفتح متصفح اإلنترنت من أي مكان وفي أي وقت

 وطلب عنوان نظام ڤيرتكس إف إكس للتداول عبر المتصفح  وابدأ التداول فورًا.

حيث لن تحتاج إلى تنصيب وتثبيت منصة التداول ڤيرتكس إف إكس



 نظام تجسير إدارة المخاطر و لغة برمجة التغطية

إربط نظام الڤيرتكس إف إكس الخاص بك مع أي مزود

سيولة من إختيارك، إما الحاصلين على نظام ڤيركس

إف إكس أو غيرهم للوصول الى أقل نسبة مخاطرة على

أعمالك. يمكنك تغطية كل عمليات تداول عمالءك بشكل

تلقائي و مباشر بإستخدام خيارات إدارة المخاطر و لغة

برمجة التغطية.

المتداولوسيط الفوريكسمزود السيولة

الصفقات

  لڤيرتكس إف إكس
إستخدم واجهة برمجة التطبيقات ڤيرتكس إف إكس للربط  بين أي من التطبيقات

واإلضافات التي تريد، كما تتميز واجهة برمجة التطبيقات بأنها مفتوحة وسهلة اإلستخدام

واجهة برمجة التطبيقات لڤيرتكس إف إكس

واجهة برمجة التطبيقات للنظام اإلداري

واجهة برمجة التطبيقات للخادم الخاص بتحويل العمالت

أدوات واجهة برمجة التطبيقات لڤيرتكس إف إكس

أدوات واجهة برمجة التطبيقات



النموذج ٢

متداول المتصفح

غرفة التداول

النموذج ١

وضع صفقه

وضع صفقه
النموذج ٣

تطبيق ڤيرتكس إف إكس

للهواتف الذكيه
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واجهة برمجة

التطبيقات

نصوص لغة

ڤيرتكس إف إكس

تطبيق فيرتكس إف إكس

للهواتف الذكيه

ڤيرتكس إف إكس

الوسيط االلكتروني

ڤيرتكس إف إكس

API

Android / iOS

مصمم ليعمل على جميع أنواع الهواتف الذكيه
 تطبيق ڤيرتكس إف إكس للهواتف الذكيه هو الحل

 األمثل للمتداولين للتداول والبقاء على إتصال مع
 حساباتهم أثناء عدم تواجدهم قريبين من أجهزة

الحاسوب.

 إبدأ بتجربة ڤيرتكس إف إكس موبايل وأكتشف
 المزيد من المرونه  والتوافق باإلضافه إلى الرسوم
 البيانية والتداول بنقرة واحدة والكثير من الميزات

التي تجعل من التداول أكثر مرونة.



ربط تجارة السبائك والمعادن النفيسة بمصادر الڤيرتكس إف إكس التي تحتاجها

نظام التداول بالمعادن النفيسة

عملت هايبرد سليوشنز على إنشاء نظام تجارة
 السبائك من خالل منصة الڤيرتكس إف إكس من

 أجل تبسيط هذا النوع من التجارة وتمكين
 الراغبين من شراء المعادن الثمينه من الشراء في

 أي وقت ومن أي مكان بكل سهولة، والمساعدة
 في تجنب أخطاء الشراء والتي تحدث عادة

باستخدام طرق الشراء التقليدية.

عند إنضمامك لشبكة مستخدمي السبائك في
 الڤيرتكس إف إكس سوف تالحظ إختالف في

 تقنية التجارة. نظرتك ألزرار البيع و الشراء ستبقى
 نفسها، و ستختبر حالة فنية فريدة مبنية على
 معايير عالية لسهولة االستخدام بنمط جذاب و

 أفكار مبدعة و  وظائف جديدة بشكل فعال إلدارة
الوقت.

كيفية إجراء تجارة السبائك:

إنقر نقرة مزدوجة على المنتج/السلعة المطلوبة
من شاشة المنتجات.

ضع كمية الطلب و أنقر على شراء لتتم العملية.
سوف ترى عملية الشراء في لوحة التداول.

لتوصيل عملية طلب شراء، إفتح لوحة صافي
التداول.

نقرة يمين على المنتج/السلعة و قم باختيار
"توصيل".

 ثم قم بإختيار طريقة التوصيل لتكون إما "
االستالم من المكتب" أو " التوصيل للمنزل".



بنية منصة التداول ڤيرتكس إف إكس



تداول الخيارات الثنائية  باستخدام نظام تداول الخيارات الثنائية المتقدم على الويب.

مع نظرة أشمل للسوق من خالل الرسوم البيانية المتقدمة

إنسخ صفقات المتداولين األكثر خبره  أو دع المتداولين األقل خبرة يتتبعون صفقاتك

الخيارات الثنائية

التداول بالنسخ



تدعم كل من نصوص لغة الڤيرتكس إف إكس المحلية و المرفوعة على الخادم، و يمكن بسهولة
تطبيق إستراتيجيات و جميع التحليالت الفنية (التجارة التلقائية، التنبيهات، والمؤشرات خاصة)
بإستخدام محرر قوي و سهل اإلستخدام. ال داعي إلستئجار خادم خاص لتشغيل نصوص المتاجرة

التلقائية الخارجية في حين بإمكانك تشغيلها مجانًا بإستخدام منصة الڤيرتكس إف إكس.

نصوص لغة الڤيرتكس إف إكس

متجر
إضافات ومؤشرات
فيرتكس إف إكس

البرمجة النصية
من الخادم

VTL VertexFX Trading Language 

مطّور؟

متداول؟

 يمكنك من خالل لغة برمجة فيرتكس            تصميم وبرمجة اإلضافات
                وعرضها على المتجر الخاص بإضافات ومؤشرات ڤيرتكس إف إكس

 وكسب المزيد من الربح من خالل بيع اإلضافات والمؤشرات بكل
 سهوله على

          المئات من اإلضافات والمؤشرات المجانية على
 يمكنك إختيار األداة أو المؤشر المطلوب وتنصيبه مباشرة على

 منصة التداول ڤيرتكس إف إكس بكل سهوله، وابدأ التداول
بمساعدة المؤشرات واألدوات التي ترغب بها.



 حصدت ڤيرتكس إف إكس العديد من الجوائز العالمية في مجاالتالجوائز

حلول التداول عبر اإلنترنت ومنها:

 جائزة أفضل مطوري برامج الفوريكس لعام ٢٠٠٨ - موسكو

   جائزة اإلمتياز في حفل توزيع جوائز IAIR لعام ٢٠١٤ في هونغ كونغ للسنه الثانيه على التوالي

جائزة أفضل منصة تداول لوسطاء الفوريكس لعام ٢٠١٤ في موسكو

جائزة أفضل منصة تداول آلي ٢٠١٥ - عمان

منصة المشاريع

عرض اإلضافات على منصة  ڤيرتكس إف إكس

متجر اإلضافات


