
أهالً بكم في عرض التقديمي الخاص 

 بمتداول الڤيرتكس اف اكس

 برنامج تعليمي كامل بمنصة الڤيرتكس اف اكس

www.hybridsolutions.com 



 متداول الڤيرتكس اف اكس

 :منصة متعددة المستويات•
في غرف التداول و بيوت المقاصة و صانع السوق و شركات الوساطة، تعتبر تحفتنا الفنية الڤيرتكس اف اكس منصة 

 .متعددة المستويات، واحدة من أهم و ألطف و أوثق منصات التداول عبر االنترنت المتواجدة عبر العالم

 :الخدمات القّيمة المضافة•
الڤيرتكس اف اكس هو بوابة توصيل التداول عبر االنترنت مع تعزيزات التقوية على العديد من الخدمات القّيمة المضافة 

أساُسنا هو خدماتنا الرئيسية للغاية التي . مثل أخبار السوق و الرسائل التنبيهية و التداول باستخدام الهاتف النقال و المزيد
 .تقود إلى حصة سوقية كبيرة

 :الترحيل التلقائي•
عبر نظام إدارة تجسير المخاطر التي يمكن تزويدها من ( التصفية التلقائية)يدعم الڤيرتكس اف اكس تقنية الترحيل التلقائي 
 .قبل العديد من مقدمي السيولة المرخصين عالميا  

 :الوفرة عالية•
 .مزود أسعار احتياطي و االنعكاس المباشر•

 (API)دعم واجهة برمجة التطبيقات •
و مؤسسة اتصال ( VTL)دعم واجهة برمجة التطبيقات التابعة للعميل و غرفة التداول و التجسير و لغة برمجة الڤيرتكس 

 .و الرسائل النصية و األخبار و خادم العمالت( WCF)ويندوز 





 لماذا الڤيرتكس اف اكس؟
 . الجهد و المال بالتأكيد. توفير الوقت الالزم للطرف الثالث. نعلم ما هي احتياجات السوق الحقيقية

 .ال داعي لتحمل نفقات األدوات. نطرح الحل المتكامل لجميع احتياجاتكم



 لماذا الڤيرتكس اف اكس؟
 

بدون رسوم إضافية لالحتياجات المطلوبة . استخدام الڤيرتكس اف اكس يوفر الڤيرتكس اف اكس األدوات األكثر طلبا  جاهزة

 .من قبل المتادول كما في األنظمة االخرى



 :المقدرة على استضافة الخادم
 آلية استضافة خادمين لنظام الڤيرتكس اف اكستوفر هايبر سولوشنز 



 مزود األسعار

 تصفية األسعار

VFX  خادم أسعار 

DDE 

DDE 

TCP 

2 مزود األسعار    

 مزود األسعار 3

 تصفية األسعار الخاطئة

 تصفية البنوك

 تعدد مزودين األسعار

 مزود أسعار العمالت

VFX  بوابة 



API Based Feed 

VertexFX Cur Server API 
 تصفية األسعار الخاطئة

 تصفية البنوك

 تعدد مزودين األسعار

Connecting API Based feeds 

Hard Coding 

Connection Application 
TCP 

 مزود أسعار العمالت



 من طرف المتداول

 تطبيق ويندوز
 تطبيق المتصفح

 تطبيق الهاتف المحمول
API 

 نظام المتداوال
 صالحية الوسيط

 نظام المتداوال
Level 2  صالحية وسيط المقدم 

 نظام المتداوال
Level 1  صالحية وسيط المقدم 

 (المتداول النهائي)متداول الڤيرتكس اف اكس 
 توضيح التسلسل الهرمي  للتداول التي يقوم بها متداول الڤيرتكس اف اكس



 صافي التداول

اغالق جميع 
 العمليات

تداول بنقرة 
 واحدة

نصوص 

الرسوم 
 حجم التنزيل البيانية

تداول 

الهاتف 
 النقال

تداول 
 المتصفح

خدمة 
 األخبار

API  نظام 

تداول متعدد 
  الحسابات

(e-Broker) 

 شفافية التداول

أخبار للمتداول 
 العامة و الخاصة

 الشكل الحصري

 لماذا متداول الڤيرتكس اف اكس 

 منصة المتداول

نصوص لغة برمجة 
 ڤيرتكس اف اكس



 لماذا متداول الڤيرتكس اف اكس 

 شاشة العمالت

 شجرة الحسابات

 لوحة العمليات

 لوحات تحكم النظام شاشة المخطط البياني



أسماء العمالت 
 للعمليات المفتوحة

 معدل السعر المفتوح

غلق جميع العمليات 
 للعملة الواحدة

صافي العمليات 
 المفتوحة

صافي 

الخسارة لكل /الربح
 عملة

 صافي العمليات



 اختيار الكل

 اختيار البعض

(بعض العمليات/كل)غلق المختار   

أيقونة عملية 
شراء/بيع  

ملخص حساب 
 المتداول

(لوحة العمليات المفتوحة)غلق كل العمليات   

(بعض الطلبات/كل)إلغاء المختار   



بيع على سعر /شراء
 السوق

وقف /وضع طلب حد
 بنقرة واحدة

 شاشة بيانات فعالة

 مراقبة القيمة الكلية

 األسعار المتحركة

 غلق العملية

 التداول بنقرة واحدة



 مخطط سلس و فعال

القدرة على فتح أكثر من 
 تخطيط بياني

 الفترة

 مخطط بيانات  فعالة

 مؤشرات ضمنية

نصوص لغة الڤيرتكس محلية و 
 على الخادم

 التخطيط البياني و نصوص التخطيط



اكتب النص بلغة 
 برمجة سهلة

على الخادم/نصوص محلية  
 سوق الڤيرتكس اف اكس / الئحة األخطاء

VTL نصوص التخطيط و 

 



 شريط األخبار العامة

 شريطك األخبار الخاصة
 شريط متحرك

تعديل مباشر من 
 الخصائص

العامة/شريط أخبار غرفة التداول الخاصة  



 أخبار متواصلة

 عناوين األخبار

 تفاصيل األخبار

 خدمة أخبار السوق



 vStore  ما هو الــ 

vStore lets your uploaded content be the reason of 
your success. Join Hybrid Solutions ISV 

Program and let us help you. Easy as 1,2,3. Join us 
by filling a web form with your personal or your 

company data. Start developing your Trading 
Scripts, Feed Adapters, Web Applications, Mobile 

Applications, Risk Management Software's, etc.. 
with our advanced API Toolkit. Once your 

developed material ready to use, upload your 
content and set the description of your creation. 

Find fame.  
 

Any Plugin connects to vstore.co 



 آلة مستقلة

 ال تحميل

 ال تنزيل

 ال تأخير
 شاشة عمالت السوق

 أوامر اإلغالق

 الصفقات المفتوحة

 متداول المتصفح



شاشة 

عمالت 
 السوق

 عبر أنظمة المعالجة

القدرة على فتح حساب 
 تجريبي مجاني

PDA Trading: 

 

إعدادات/ الحسابات / التاريخ / الصفقة   

شاشة 

عمالت 
 السوق

/  الحسابات / التاريخ / الصفقة 
 إعدادات



 تجارة متعددة الحسابات

 تدوال بنقرة واحدة

الرصيد/ الهامش / توزيع عن طريق المساواة   

 ملخص الحسابات

حفظ بيانات قائمة 
 الحسابات

 صفقات مفتوحة

 (e-Broker)تداول متعدد الحسابات  

 

طلب / صفقات مفتوحة 

/  وقف /صفقات الحد
 غلق الصفقات



 بنية أساس النظام

إدارة حسابات متعددة 
 المستويات

API 

منح الوايت  
 ليبل

 التاجر الذكي

تجسير و 
 تصفية تلقائية

إدارة تغير المنطقة 
 الزمنية

تعدد مزود 
 األسعار

شاشة غرفة التداول 
 اإلبداعية

إدارة العمالت 
 بمستويات متعددة

تسهيالت التقارير 
 العديدة

نظام أمن 
 اإلبداعي

متعددة خصائص 
 المستويات

متاجرة الصفقات 
يدويا  /تلقائيا    

قدرات التحكم بمزود 
 األسعار

 الترحيل التلقائي

 تعدد وحدة التداول

 منصة غرفة تداول ڤيرتكس اف اكس
Backoffice هي المنصة الرئيسية لغرفة التداول 

 منصة غرفة تداول



حساب العادي 
 والتغطية

مجموعات 

متعدد 
 المستويات 

مكاتب متعددة 
 المستويات

 حسابات متعددة للعميل الواحد

حسابات 
 للمكاتب

عدد ال حصري من المجموعات 
(ال حدود)داخل بعضها البعض   

عدد ال حصري من المكاتب 

ال )داخل بعضها البعض 
(حدود  

القدرة على 

تطبيق ميزات 
 العمل لشركتك

مكتب / العميل / إدارة الحساب 
المجموعة/   

 إدارة حسابات متعددة المستويات



كل عملة لها 
 معايير مختلفة

معايير الحساب 
 العامة

القيم الموروثة من 

األصل على 
 الشجرة

قيم متجاوزة 

لنقطة معينة في 
 الشجرة

أو / تغيير الكل 
 متعدد

لكل حساب 

معايير ( شجرة)
 مختلفة

التحكم في عدد   

كبير من 
 اإلعدادات

 إدارة خصائص متعددة المستويات



لوحة المفاتيح 
 الرقمية

خيار إعطاء سعر 
 السوق

خيار تمرير إلى 
 تاجر آخر

قدرة التحكم عن 

طريق لوحة 
 المفاتيح

منطقة صفقات 
 السوق

منطقة صفقات 
الوقف/الحد  

 شاشة تفاوض غرفة التداول



القدرة على 

الحصول على عدد 

ال حصري من 
 مزودين األسعار

التحويل التلقائي 

بين مزودين 
 األسعار

التحويل الزمني وفقا 
 ألوقات التداول

قدررة تزويد األسعار عن 
    DDE/APIطريق الـ 

 تعدد مزودين األسعار



عدد ال حصري 

من مستويات 
 المجموعات

نقل العمالت بين 
 المجموعات

إعدادات منفصلة 
العمالت/ للمجموعات   

تعديل خصائص عمالت 
الكل/المفردة  

 خصائص العمالت متعددة المستويات



تلوين شاشة 
 األسعار

إعادة اقتباس أو فرض السعر   

Customized Trading 
Times 

عدد غير حصري لمصدر 
اعدادات حساب الفائدة لكل  أسعار العمالت

 عملة

معادالت مخصصة لحساب 
خسارة تداول/ربح  

ربط الرسومات 

البيانية مع عمالت 
 اخرى

 اختيار وحدة التداول

خصائص العمالت بمستويات متعددة   



جميع /تاجر تلقائي في كل وقت
 العمالء

جميع /تاجر يدوي في كل وقت
 العمالء

 تاجر اختياري من الخصائص

 تلقائي لهذا العميل

يدوي لهذا 
 العميل

 تلقائي اذا أقل من

تاجر تلقائي 

لطلبات 
الوقف/الحد  

 خيارات التجار التلقائية و اليدوية

 موافقة غرفة التداول



عدد غير محدد نمن 
 التجار

صالحيات 

التاجر على 
 الشجرة

 صالحيات التاجر على العمالت

 80أكثر من 

صالحية 

للسيطرة على كل 
 خيارات النظام

سهولة اتاحة مجموعة 
 الصالحيات

 نظام األمن



أكثر من 

تقرير  12
 مفيد

HTML  شكل 

 قدرات البحث عالية

 وسائل تقارير مسهلة



 تغير وقت التاجر

 تغير وقت المتداول

تغير األوقات الزمنيةإدارة   



 الموافقة التلقائية

 الموافقة اليدوية

 أعلى وقت لالنتظار

 هامش الموافقة

 سجل النظام

 خصائص لكل عملة

 التاجر الذكي

 أنماط التجر الذكي



توفر وجهات متعددة 
 للتغطية

بناء استراتيجيات 
 التغطية

قدرة الربط مع تقنية 

 الـ
FIX Protocol 

 

اعدادات لكل حساب 
 تغطية تلقائية للصفقات و عملة

 تغطية دائمة أو بالسعر األفضل

وقت حقيقي للتغطية وإدارة 
 المخاطر، بدون تأخير

 تجسير إدارة الخطورة



 تطبيق مزود السيولة



 التجسير في الڤيرتكس اف اكس

 اختيار طريقة تغطية

 ادخال معلومات التاجر

 تعديل اعدادات مزود السيولة

RMB Rules 
Orders  

Window 

Log Screen 



www.hybridsolutions.com 

To Read More  
Please Visit us at  

www.hybridsolutions.com 

 

Get Demo Dealer  

Get Demo Client Account  

http://www.hybrid-solutions.com/
http://www.hybrid-solutions.com/
http://www.hybrid-solutions.com/
http://www.hybrid-solutions.com/
http://www.hybrid-solutions.com/
http://www.hybrid-solutions.com/sales/request/demo-backoffice-request.html
http://www.hybrid-solutions.com/vertexfx.exe

