Version 6.05

إضافة نظام البيع ) ( T + 1
يسر شركة مصر لخدمة المعلومات والتجارة  -ميست -
بتقديمها أحدث إصدارات برنامج ميست إنترنت 6.05
وهو البرنامج اإلحترافي المتخصص في نقل األسعار
اللحظية للبورصة المصرية .
وأهم ما يتميز به هذا اإلصدار هو التغيير العام لواجهة
البرنامج وتفعيل نظام البيع ( )T+1باإلضافة إلى
مميزات أخرى جديدة التى سوف نستعرضها فيما يلى
بشكل موجز .
نرجو أن يحوز اإلصدار الجديد من البرنامج على
رضاؤكم .
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تغيير الطابع العام للبرنامج -:

اآلن يمكنك تغيير الطابع العام لبرنامج ميست إنترنت 6.05
وإختيار واجهة ذات الوان مناسبة لك من ثالثة أوجه متتالية من
خالل قائمة اإلختيارات الناتجة من نقر زر الماوس األيمن على
خلفية الشاشة .
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تغيير عام لمظهر أشرطة األدوات -:

تم تغيير أشكال األزرار داخل أشرطة األدوات إلضافة مظهر أفضل لواجهة البرنامج
والجدول التالى يتضمن شكل وإسم كل زر :
الشكل

الشكل

اإلسـم

اإلسـم

الشكل

اإلسـم

المنتديات

المحادثة

السوق

الشاشة الذكية

وصلة السمسار

الصفقات

بحث بالرمز

التقارير

تداوالت اليوم

ميتاستوك

تحديث البرنامج

األخبار

وب األخبار

أساسيات

مؤشرات عالمية

الموقع

جديد

ملخص السوق

األعمدة

فتح

حالة السوق

تغيير األلوان

حفظ

الرابحون

تغيير اللغة

المساعدة

الخاسرون

الرسائل

تذكر

أسواق

المساعدة التفاعلية من شريط األدوات الرئيسي
إنه من خالل إختيار
يمكنك معرفة مهام ووظيفة أي زر داخل البرنامج
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إضافة شريط مهام جانبي بكل نافذة -:
تم إضافة شريط مهام جديد لسهولة
اإلستخدام ولتنفيذ العديد من المهام
مثل - :

إعداد شاشة
القائمة
شاشة مماثلة
خلفية
إغالق

.4

تخصيص القائمة الرئيسية المنسدلة بواسطة زر الماوس األيمن -:

لقد تم تخصيص األوامر المرتبطة بالسهم
مثل العروض والطلبات وأسعاره التاريخية
والعمليات بالسعر والرسم البيانى ...إلخ
وكل ما سبق ضمن القائمة الرئيسية
المنسدلة بنقر الزر األيمن للماوس على أي
سهم .

تذكر إنه من خالل شريط المهام الجديد
وبالتحديد زر القائمة يمكنك إستخدام أوامر
أخرى هامة كما هو موضح بالشكل
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التحكم في تنسيق شاشة واحدة -:
يمكنك التحكم في تنسيق
وبالتحديد من زر قائمة
من خالل شريط المهام الجديد
هذه الشاشة فقط دون التأثير على تنسيق باقي الشاشات المفتوحة اآلخرى مثل التحكم بنوع
وحجم الخط وتثبيت الشاشة باإلضافة للتحكم بألوان هذه الشاشة فقط .

إلختيار لون واحد
أساسي لألعمدة

لتغيير نوع
الخط بالشاشة

لتكبير وتصغير
الخط بالشاشة

لتغيير الوان
األعمدة

لتحويل
الشاشة
خلفية

تذكر إنه في حالة تثبيت الشاشة ثم إغالق شريط المهام الجديد يمكنك الوقوف على
مسطرة اإلنتقال ألعلى وألسفل إلظهارشريط المهام مرة أخرى.
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إنشاء شاشة جديدة بمحتوى مختلف -:
يمكنك
وبالتحديد من زر شاشة مماثلة
أيضا ً من خالل شريط المهام الجديد
إنشاء شاشة جديدة ذات محتوى مختلف أو نفس المحتوى أو فارغة كما هو موضح بالشكل
.
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إظهار  /إخفاء أشرطة األدوات -:
أيضا ً يمكنك إخفاء أو إظهار أشرطة األدوات وذلك لإلستفادة القصوى من مساحة الشاشة
فقط بنقر زر الماوس األيمن على الخلفية أو على إمتداد أشرطة األدوات وإختيار عرض
األدوات كما هو موضح بالشكل .

تذكر
إنهههه يمكنهههك أيضههها ء إخفهههار أو إظههههار
أشهههههههرطة أدوات أخهههههههرى مختلفههههههههة
وذلهههك مهههن خهههالل قائمهههة عهههر فهههي
شريط القوائم .
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 .8إضافة نظام البيع ( ) T + 1وذلك في حال توافر الخدمة لدى شركة السمسرة -:
وأهم ما يميز هذا اإلصدار هو إضافة خاصية نظام البيع ( )T+1حيث يستخدم هذا اإلختيار
عند الحاجة لبيع األسهم التي تم شراؤها في يوم التداول السابق.
وكما نعلم هناك طريقتان لفتح أمر جديد :
 )1بالسحب واإلسقاط ألي سهم داخل محفظة األوامر
 )2النقر بزر الماوس األيمن على محفظة األوامر إلختيار أمر جديد من القائمة المنسدلة
ثمممم إختيمممار بيمممع األسمممهم وإختيمممار خاصمممية ( )T+1التمممى بمممداخل نمممموذ التمممداول كمممما همممو
موضح بالشكل .

تذكر
السهم المخت فقط

لتغ
قم بالسحب واإلسقاط

ألي سهم أخر داخل
نماذج اناام المرتاح .

تذكر
إنقررر برررز المررر األ ان مرررم فررراأل ممر ررر اناامررر
لد ك إلخت :
 إلغ ء انم
 تعد ل انم
 التأش لجعل انم خ ص .
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ويمكننممما معرفمممة نممموع أواممممر البيمممع المنفمممذة بنظمممام البيمممع ) (T+1إذا كانمممت القيممممة تسممماوي
المممرقم واحمممد داخمممل العممممود ( )T1أو لممميس كمممذلك إذا كانمممت القيممممة تسممماوي صمممفر باإلضمممافة
إلى العمود (كمية  )T+1الذي يوضح الكمية كماهو موضح بالصورة التالية
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تذكر مميزات أخرى هامة إلصدارات سابقة ....
 -1األوامر الخاصة
هذه األوامر تتيح لعميل التداول اإللكتروني و أيضا مدير الحساب متابعة األوامر الخاصة مع بعض الخصائص التالية:
 إمكانية متابعة حالة األمر الخاص حيث إنه تم إضافة عمود بشاشة األوامر يقوم بعرض حالة األمر
الخاص .
عن طريق وضع رقم  0أمام األمر العادي و رقم  1أمام األمر الخاص .
باإلضافة إلى تغيير خلفية لون رقم األمر الخاص الى اللون الرمادى.

 إمكانية تعديل األمر بعد وضعة في البورصة من أمر عادي الي خاص.

 )1قم بعمل  click Rightعلي األمر المراد تغييرة إلي أمر خاص.
 )2قم بإختيار أمر خاص من القائمة الظاهرة أمامك
 إمكانية تعديل األمر من خاص الي أمر عادي مرة أخري.
 )1قم بعمل  Click Rightعلي األمر المراد تغييرة من خاص إلي عادي
في شاشة األوامر.
 )2قم بإلغاء تفعيل األمر الخاص بالضغط أمام كلمة خاص الظاهرة في
القائمة الظاهرة أمامك.

 إمكانية وضع أمر خاص من البداية في البورصة.
 )1قم بسحب السهم بإستخدام يسار الماوس  Dragمن المحفظة أو من شاشة السوق.
 )2قم بوضع السهم بإستخدام الماوس  Dropفي شاشة األوامر كي تظهر لك إستمارة توجية األمر الي
البورصة.
 )3يمكنك ملئ اإلستمارة و إختيار أمر خاص من أعلي اليمين ليصبح األمر خاص أو عدم اإلختيار
فيصبح األمر عادي.
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 -2إجمالي أسهم المحفظة
هذه اإلمكانية تتيح عر
مديرالحساب كالتالي:

كافة األسهم الموجودة في محفظة العميل بالنسبة الي عميل التداول اإللكتروني أو لعمالر

 oتم إضافة عمود إجمالي الكمية.
 oتم إضافة عمود الكمية المحجوزة للبيع.
 oتم إضافة عمود الكمية التي التزال تحت التسوية.
 oباإلضافة إلي عمودي الكمية المتاحة للبيع في ذات الجلسة والكمية المتاحة للبيع أو المسواه بالفعل.

 -3مساحات عمل متعددة

يستطيع من خاللها العميل توزيع شاشات عرض البيانات في أكثر من مساحة عمل و بالتالي يحصل علي أكبر
كم من المعلومات في خمسة شاشات للعمل بداخل نفس البرنامج واليكم بعض خصائصها:
 إمكانية تسمية مساحات العمل باإلسم الدال علي محتوي كل مساحة وذلك من خالل زر الضبط .
بالضغط علي زر الضبط

الموجود في قائمة األدوات أعلي البرنامج فقط قم بإختيار قائمة متنوع

فيظهر لك مساحات العمل المتاحة و منها تستطيع التحكم في عددها و ايضا تغيير التسمية الخاصة بها.
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كيفية ضبط مساحات العمل المتعددة:
o
o

للتحكم في عدد مساحات العمل يمكنك تغيير العدد من  5مساحات عمل الي أقل حسب الرغبة.
 )1أضغط بيسار الماوس علي العدد  5الظاهر أمامك في جدول الضبط.
 )2قم بتغيير العدد من  5مساحات عمل الي العدد المفضل لديك.
لتغيير أسماء مساحات العمل المتاحة.
 )1أضغط بيسار الماوس علي األسم المراد تغييرة.
 )2قم بإزالة األسم الموجود ثم قم بكتابة األسم المراد بإستخدام لوحة المفاتيح

إمكانية نقل أي شاشة عر

من مساحة عمل أخرى.


لنقل أحدي شاشة العرض من مساحة عمل أخرى:
 oقم بعمل Right click

أعلى يسار الشاشة المراد نقلها.
Right click

 oتأكد من إختيار شاشة واحدة أو  Onewsالذي يضمن عدم وجود نفس الشاشة في أكثر من مساحة
عمل.
 oقم بإختيار مساحة العمل المراد نقل الشاشة اليها وذلك بعمل  Clickأمام مساحة العمل.

Click here

نالحظ أنة بعد إختيار مساحة العمل  WS1أن الشاشة تم نقلها من مساحة العمل  MainإليWS1 .

 إمكانية نسخ أي شاشة عرض في أكثر من مساحة عمل في نفس الوقت.
لنسخ شاشة عرض بيانات في أكثر من مساحة عمل لتصبح شاشة أساسية في كل مساحات العمل إتبع التالي:
 oقم بعمل Right click

أعلي يسار الشاشة المراد نقلها.
Right click
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 oتأكد من عدم تفعيل إختيار  Onewsكي تتمكن من نسخ الشاشة في أكثر من مساحة عمل وذلك بالضغط بيسار
الماوس أمام إختيار  Onewsإللغاء تفعيلة.
 oبإختيار مساحات العمل المراد نقل الشاشة اليها وذلك بعمل  Clickأمام كل مساحة عمل مراد نقل الشاشة
إليها

Click here

 -4التوقيع اإللكتروني
هذه اإلمكانية متوافقة مع قرار الهيئة العامة لسوق المال المصري الخاص بالتوقيع اإللكتروني

والمتوافق مع أجهزة التوقيع اإللكتروني التي تصدرها شركة مصر للمقاصة للقيد واإليداع المركزي فقط.
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 -5تنفيذات السـوق
 التنفيذات اللحظية


 لمتابعة التنفيذات اللحظية للسوق إجمال ا :

 )1قم بالضغط علي زر الضبط

الظاهر في شريط األدوات أعلي يمين الشاشة.

 )2قم بإختيار نوع إستقبال التنفيذات ( جميع التنفيذات ) .

يتيح هذا اإلختيار إستقبال جميع التفيذات اللحظية لكل األسهم المدرجة من خالل:

 oإستقبال شاشة الصفقات للسوق.
 oإستقبال شاشة العمليات بالسعر لكل سهم علي حدة.

ملحوظة -:
شاشة العمليات بالسعر من خالل هذا اإلختيار تقوم بعرض تنفيذات السهم بداية من توقيت تفعيل تلك
الشاشة وليس من بداية جلسة التداول.



لمتابعة التنفيذات اللحظية لكل سهم علي حدة في أي وقت من جلسة اليوم.
 )1قم بالضغط علي زر الضبط الظاهر في شريط األدوات
 )2قم بإختيار نوع اإلستقبال (جميع التنفيذات  -العمليات بالسعر) .
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أعلي يمين الشاشة.

 )3قم بعمل  Click Rightعلي السهم في شاشة األسهم الكلية للسوق أو في المحفظة الخاصة بك.
 )4قم بإختيار العمليات بالسعر من القائمة الظاهرة أمامك ليتم عرض العمليات بالسعر لهذا السهم بشكل
مجمع بداية من جلسة اليوم.

ملحوظة -:

شاشة العمليات بالسعر من خالل هذا اإلختيار تقوم بعرض تنفيذات السهم بشكل
مجمع من بداية جلسة التداول.
شاشة التنفيذات اللحظية لكل األسهم غير مفعلة في هذا اإلختيار.

 تحميل التنفيذات بعد جلسة التداول


هذه الميزة تتيح تحميل التنفيذات الكلية لكل سهم علي حدة بعد إنتهاء جلسة اليوم كالتالي:
 )1قم بعمل  Click Rightعلي السهم في شاشة األسهم الكلية للسوق أو في المحفظة الخاصة بك.
 )2قم بإختيار العمليات من القائمة الظاهرة أمامك.

 -6ضبط البرنامج ليظهر بأسم شركة المستفيد
هذه الميزة تتيح للشركات إمكانية إظهار البرنامج بأسم الشركة إلضافة شكل من أشكال التسويق لعمالء
الشركة من خالل :
 )1كتابة أسم الشركة المستفيدة في الشريط األساسي للبرنامج.
 )2إظهار أسم الشركة المستفيدة في زر التشغيل الموجود علي  top Deskلدى العمالء.
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 -7إضافة إجمالى تفاصيل األوامر فى كالا من

شاشة قائمة الموقف
(أفضل خمسة)

شاشة قائمة الموقف
(للجميع)

شاشة أفضل عشرة
عروض وطلبات
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 -8الرسم البيانى اللحظى لمؤشرات السوق المصري
تم إضافة إمكانية الرسم البيانى اللحظى لمؤشرات البورصة المصرية ( EGX20 ,
 )EGX30 , EGX70 …etcبشكل لحظى
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 -9إضافة أداة للتوثيق والحماية Second Factor Authentication
وذلمك إلضممافة مزيممد مممن األممان والخصوصممية فممي التعامممل ونجمدها بعممد تسممجيل الممدخول
لوصممممملة السمسمممممار وبحسمممممب الخدممممممة
المتمموافرة لممدى شممركة السمسممرة تنقسممم
إلى نوعان -:
 .1كلمة مرور ثانية
 بإدخال ثالثة أحرف طبقا ً لموضع الحرفالموضح بأعاله التى قد سجلها المستخدم
بنفسه من قبل
مثال  :نفترض أن كلمة المرور الثانية هى :
Mist2050
فيكون الموضع الثالث هو حمرف
المممـ  sبمممنفس التنسممميق السمممابق
تسمممممممجيله و تتغيمممممممر المواضمممممممع
المطلوبمممة لكلممممة الممممرور بشمممكل
عشوائي في كل مرة
كمممما يمكمممن تغييمممر كلممممة الممممرور
الثانية كما يلى

0

5

أوالً نختار وصلة
السمسار المستخدمة
المرور الثانية
ثم إضغط هنا لتغيير
كلمة المرور الثانية

 -1نختممار إسممم مسممتخدم وصمملة
السمسممار ثممم الضممغط علممى
كلمة المرور2
 -2إدخممل كلمممة المممرور القديمممة
ثم كتابة كلمة المرور الجديمدة
ثم كتابتها ممرة أخمرى للتأكيمد
وذلك بالترتيب على التوالى

كتابة كلمة المرور القديمة
كتابة كلمة المرور الجديدة
تأكيد كلمة المرور الجديدة

Page 18 of 20

S

 .2ثالثة أسئلة عشوائية -:
 تممتم اإلجابممة عممن سممؤال يممتم إختيممارهبشمممكل عشممموائي ممممن ثالثمممة أسممم لة
قد أجاب عنهم المستخدم بنفسه فيمما
سبق من خالل الشاشة التالية 
يقوم المستخدم بإختيار
السؤال من خالل القائمة
ثم يضغط OK
ليتم تسجيل السؤال

هنا نكتب اإلجابة على
السؤال الذي تم إختياره

في الدخول القادم سوف تظهر رسالة
لطلب اإلجابة عن سؤال عشوائي ولن
يسمح الدخول إذا كانت اإلجابة خطأ

بعد تسجيل اإلجابة الصحيحة للسؤال
يمكنك تغيير األس لة المختارة سابقا ً
بإختيار ثالثة أس لة أخرى مختلفة
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 -10تصميم واجهة مستخدم مميزة لإلستفادة من ...
-

مساحات العمل المتعددة و شاشة ميست الذكية لدمج أكثر من شاشة بشاشة واحدة

-

شاشة مؤشرات البورصة المصرية

-

إضافة شاشة بإجماليات السوق

وهى شاشة تظهر ملخص السوق لحظيا ً من حيث عدد العمليات والقيمة والكمية والشركات
الموجود بشريط أدوات السوق
الرابحة والخاسرة وذلك من خالل الضغط على
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