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 .1شاشة الدخول

لتسجيل الدخول إلى النظام ،يجب أن يدخل المستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور المقدمة من مسؤول
الشرك ْة.
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حقول الشاشة:

اسم المستخدم  :وهو اسم يرمز للعميل ويتم إنشاءه من قبل مسؤول النظام  ،حيث أن هذا االسم ال يتشابه

مع أي اسم عميل أخر داخل النظام ومن خالله تتم عملية الدخول إلى النظام.

كلمة المرور  :وهو رمز مشفر يتم تزويد العميل به من مسؤول النظام في الشركة من أجل حماية

خصوصية العميل باإلضافة إلى استخدامه في عملية الدخول إلى النظام ،وظهور الرمز على شكل (*) في

خانة كلمة السر لحماية سرية هذا الرمز.
مالحظات هامة:

• تتم عملية قفل الحساب في شاشة الدخول لألسباب التالية :
 تجاوز عدد محاوالت الدخول الخاطئة للنظام .

 تجاوز المدة الزمنية المسموح بها لعدم استخدام النظام بعد أخر عملية دخول للعميل ويتم
تحديد هذه المدة الزمنية من قبل مسؤول النظام .
• ال يمكن للعميل استخدام "اسم المستخدم" في أكثر من عملية دخول إلى النظام في نفس الوقت سواءا
من جهاز لمستخدم نفسه او جهاز اخر.
•

في حالة استخدام "اسم مستخدم" في أكثر من عملية دخول يتم ظهور رسالة تطلب عمل إعادة

دخول إلى النظام وفي حالة ظهور مسج تفيد بان اسم المستخدم االن يعمل على جهاز معين سوف

يتم فك هذا الدخول بعد  3دقائق من محاولة عملية الدخول من اي جهاز اخر او من نفس الجهاز.
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 .2الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية :هي الشاشة الخاصة بعملية التداول اإللكترونية والتي يتم من خاللها عرض مكونات
النظام الرئيسية بشكل كامل باإلضافة إلى جميع الشاشات التي يحتاجها العميل في عملية التداول وسوف يتم
شرح الشاشات بتفصيل على النحو االتي-:

5

1.2الشاشة الرئيسية

تحتوي القائمة الرئيسية على القوائم الفرعية التالية التي تشير إلى كل فئة معينة
الوظيفة

االسم
مراقب السوق

قائمة مراقب السوق والتي تحتوي على عمق السوق،

المعلومات المالية

تعرض معلومات الرصيد للعميل ،كشف الحساب ،

االكثر ارتفاعا ،خارطة السوق و االفصاحات واالخبار.
المحفظة و االوامر السابقة.
تحتوي على تداول اليوم وهي األسهم التي تم تنفيذها

اإلحصائيات

على شركة معينة.
تعرض معلومات العميل وتغيير كلمة المرور الخاصة

خيارات

بالدخول وكلمة المرور الخاصة بتأكيد األوامر.
مساعدة

تحتوي هلى دليل المستخدم وبيان افصاح المخاطر
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 2.1.2قائمة مراقب السوق:
هذه القائمة تعرض األدوات المتعلقة بمراقب السوق والمهام التي تقوم بها كل أداة:

الوظيفة

االسم
عمق السوق

تعرض عمق السوق في نافذة مستقلة.

االكثر ارتفاعا

تعرض اكثر  10شركات ارتفاعا و اكثر  10شركات
انخفاضا.

خارطة السوق

تعرض الشركات المالية حسب التغير او نسبة التغير
او عدد االوامر او الحجم الكلي.
تعرض اسعار االسهم من خالل شريط متحرك من

شريط االسعار

بورصة عمان
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• عمق السوق

تستخدم هذه الشاشة لعرض أفضل  5أسعار طلب وعرض على الورقة المالية ،حيث يتم تجميع األوامر
المتشابه بالسعر وعرضها على سطر واحد ويكون بجانبها مجموع عدد هذه األوامر وإجمالي عدد األسهم
لهذه األوامر.
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• االكثر ارتفاعا

تعرض هذه الشاشة اكثر  10شركات ارتفاعا و اكثر  10شركات انخفاضا  ،حيث يتم عرض رمز الورقة
المالية  ،اخر سعر  ،نسبة التغير واسم الشركة لكل ورقة مالية وعند الضغط على ورقة مالية يقوم بعرض

بيانات الورقة المالية في اسفل الشاشة.
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• خارطة السوق

تعرض هذه الشاشة الشركات المالية حسب التغير او نسبة التغير او عدد االوامر او الحجم الكلي
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 2.1.3قائمة بيانات مالية:
•

معلومات الرصيد

تعرض هذه الشاشة معلومات الرصيد بشكل تفصيلي وتساعد العميل في معرفة الرصيد والقوة الشرائية

(الرصيد المالي المتوفر للقيام بتنفيذ أوامر شراء) .باإلضافة إلى القوة الشرائية و معلومات أخرى تساعد

العميل في حالة الحساب الهامش.
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• كشف الحساب

تستخدم هذه الشاشة لعرض الحركات الخاصه بالعميل مثل اإليداع النقدي وأثرها على رصيد العميل خالل
فترة معينة.
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• جميع االوامر

تستخدم هذه الشاشة لعرض جميع االوامر للعميل  ،ويستطيع المستخدم عرض االوامر من ناحية النوع (بيع
او شراء) و كذلك عرض االوامر حسب حالتها او عرض جميع االوامر بكل حاالتها

الوظيفة

االسم
السوق

يتم تحديد السوق الخاص بكل دولة

نوع االمر

يكون االمر أما أمر شراء أو أمر بيع

الشركة

يتم تحديد الشركة المراد االستفسار عنها او جميع
شركات

حالة االمر

اظهار جميع االوامر المدخلة او االوامر المرفوضة من

الفترة الزمنية

تحديد

السوق او االوامر التي تم الغائها
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 2.1.4االحصائيات
• تداوالت اليوم

تستخدم هذه الشاشة لعرض حركات التداول التي تمت على شركة معينة أو على جميع الشركات خالل اليوم.

يستطيع المستخدم عرض أول أو أخر  ،100 ،50 ،25أو عدد معين من العمليات أو عرض جميع

العمليات التي تمت.
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 2.1.5الخيارات
تستخدم هذه الشاشة لعرض المعلومات الشخصية المتعلقة بلمستخدم نفسه

• معلومات العميل

تستخدم هذه الشاشة لعرض معلومات عامة عن العميل ( كرقم الهاتف وتاريخ الميالد )
مالحظة :في حالة طلب اي تعديل على المعلومات الشخصية ،يجب على المستخدم االتصال بشركة
الوساطة.
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• تغير الرقم السري
تستخدم هذه الشاشة لتغير الرقم السري الخاص بلمستخدم

مالحظة -:
يمكن اضافة رقم سري اخر وذلك عند اجراء امر بيع او شراء حيث عند نقر على تأكيد ارسال االمر تظهر
شاشة ادخال رقم سري لتأكيد هذا االمر وهذا يهدف الي حماية اكبر للعميل
تعتمد اضافة هذه الخاصية حسب سياسة كل شركات الوساطة المالية حيث يمكن منح هذه الخاصية من
قبل شركات الوساطة او الغاءه وذلك بهدف تسهيل عملية ارسال االوامر باسرع وقت ممكن .
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 2.2شاشة التداول

تستخدم هذه الشاشة لفتح شاشة مراقبة السوق .حيث يستطيع الوسيط مشاهدة أسعار األوراق المالية الموجودة
في السوق ومشاهدة ملخص أداء السوق بسرعة عالية جدا.
خيارات الشاشة -:
•

 :تستخدم إلضافة رمز ورقة مالية في شاشة مراقب السوق.

•

 -:تستخدم لحذف رمز ورقة مالية من شاشة مراقب السوق.

•

 -:تستخدم للبحث عن رمز ورقة مالية في شاشة مراقب السوق

•

 -:تستخدم إلعداد شاشة مراقب السوق من حيث الشركات التي ستظهر في شاشة مراقب
السوق أو ترتيب الشركات في شاشة مراقب السوق

•

مراقبة السوق -:من خالل هذا الخيار يتم اضافة وحذف الشركات المارد ظهورها على شاشة
مراقب السوق
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 2.3.1اوامر الشراء
تتيح هذه الشاشة شراء اوامر على السوق بشكل مباشر او ممكن ارسال امر خارج اوقات التداول Out of
 Marketحيث ان هذا االمر يظهر لدى الوسيط الذي يتعامل معه العمالء على النظام
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حقول الشاشة
االسم
شراء  /بيع
السوق
الشركة
الحساب
الكمية
سعر التوقف

السعر
ادنى تنفيذ
اعلى اظهار
صالة لغاية
االجراء
التأكيد
القيم المراد حسابها

الوظيفة
تحديد خيار شاشة الشراء او البيع
يحدد اسم السوق الذي يتم التداول عليه
اختيار رمزالورقة المالية او اختصار رمزالشركات
تحديد نوع الحساب اما حساب عادي او هامش
تحديد كمية الشراء
اضافة السعر الخاص ضمن سعر محدد فقط
 -: Limitالشراء حسب سعر معين من قبل المستخدم
نفسه
الحد االدنى السهم التي يتم تنفيذها
اعلى عدد اسهم التي يتم عرضها بسوق
صالحية امر الشراء ضمن فترة زمنية معينة (يوم,حتى
تاريخ,حتى الغاء)
تنفيذ االوامر جميعها بنفس القيمة او ال شي
يظهر تقرير المر الشراء والتاكيد على تنفيذ االمر او
الغائه
ادخال قيمة مبلغ معين لمعرفة عدد االسهم التي يمكن
شرائها بقيمة مالية معينة
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رسالة التاكيد -:

تظهر هذه الرسالة في نافذة منبثقة بعد النقر على الزر تأكيد للسماح للمستخدم بمراجعة تفاصيل الطلب قبل
إرسالها إلى السوق .إلرسال الطلب ،يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور تأكيد ثم انقر فوق الزر
إرسال .للعودة إلى الشاشة الرئيسية دون إرسال الطلب ،يجب على المستخدم النقر فوق الزر إلغاء.
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 2.3.2شاشة البيع
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حقول الشاشة
االسم
شراء /بيع
السوق
رمز الورقة المالية
الحساب
الكمية
سعر التوقف

السعر
ادنى تنفيذ
اعلى اظهار
صالة لغاية
االجراء
التأكيد

الوظيفة
تحديد خيار شاشة الشراء او البيع
يحدد اسم السوق الذي يتم التداول عليه
اختيار رمز الورقة المالية
تحديد نوع الحساب اما حساب عادي او هامش
يختار كمية البيع
اضافة السعر الخاص ضمن سعر محدد فقط
 -: Limitالشراء حسب سعر معين من قبل المستخدم
نفسه
الحد االدنى السهم التي يتم تنفيذها
اعلى عدد اسهم التي يتم عرضها بسوق
صالحية امر الشراء ضمن فترة زمنية معينة (يوم,حتى
تاريخ,حتى الغاء)
تنفيذ االول جميعها او ال شي
يظهر تقرير المر الشراء والتاكيد على تنفيذ االمر او
الغائه
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رسالة التأكيد

تظهر هذه الرسالة في نافذة منبثقة بعد النقر على الزر تأكيد للسماح للمستخدم بمراجعة تفاصيل الطلب قبل
إرسالها إلى السوق .إلرسال الطلب ،يجب على المستخدم إدخال كلمة المرور تأكيد ثم انقر فوق الزر إرسال.
للعودة إلى الشاشة الرئيسية دون إرسال الطلب ،يجب على المستخدم النقر فوق الزر إلغاء.
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 2.3.3عمق السوق

تعرض هذه الشاشة أعلى  5طلبات عروض أسعار وعرض .سيتم عرض المعلومات المتعلقة بأمن معين إما
عن طريق إدخال الرمز والنقر على زر التحديث أو عن طريق النقر على رمز محدد في الحافظة أو شاشات
مراقبة السوق
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 2.3.4المحفظة

خيارات الشاشة
• الحساب  -:اختيار نوع الحساب ( اما حساب عادي او حساب هامش)
• تحديث  -:الظهار تفاصيل اسهم العميل
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 2.3.5الرسائل

تعرض هذه الشاشة الرسائل المرسلة من قبل السوق بخصوص شراء أو بيع أو تغيير أو إلغاء حالة الطلبات.
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 2.3.6ادارة االوامر

خيارات الشاشة
• السوق :الختيار سوق األوراق المالية.
• الشركة  -:هنا يتم اختيار الشركة المراد البحث عنها من خالل رمزها التعريفي او البحث عن جميع
الشركات.
• نوع االمر :الختيار بيع ،شراء أو جميع أوامر ليتم عرضها.
• الحساب :الختيار حساب عادي أو الهامش.
• تحديث :إلظهار تفاصيل أسهم العميل في الحساب المختار  /السوق.
• االوامر الفعالة :هذا الخيار يظهر جميع االوامر اليوم التي تم تداولها على السوق خالل الجلسة
• سلة االوامر  -:هذا الخيار يظهر االوامر التي تم ارسالها بعد جلسة التداول او خالل الجلسة حيث
يمكن هذا الخيار من اظهار هذا االمر للوسيط ويستطيع تنفيذه الوسيط دون الرجوع الي العميل ولكن
تحسب العمولة عند تنفيذ هذا االمر من خالل شاشة الوسيط على عمولة الوسيط وليس على عمولة
التداول االلكتروني
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 2.3.8شريط االسعار العامودي
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