نــبــذة عــن
مفهوم نشاط تداول األوراق المالية من خالل شبكة المعلومات
الدولية (اإلنترنت):
يقصد به إمكانية شراء وبيع األوراق املالية من خالل شبكة املعلومات الدولية وذلك بواسطة
املوقع اإللكتروني التابع لشركة السمسرة التي يتعامل معها املستثمر والذي أعد خصيصا ً لهذا
الغرض ،متتلكه شركة السمسرة التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة املالية مبزاولة آلية
التداول من خالل شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت) وإتاحته لعمالئها ،على أن يحرر عقد معتمد
بني العميل وشركة السمسرة خاص بالتداول اإللكتروني.
إجراءات تداول األوراق المالية من خالل شبكة المعلومات الدولية
(اإلنترنت):
أ -يقوم املستثمر الذي يرغب في التداول عبر شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت) بالتوجه إلى
إحدى شركات السمسرة احلاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة املالية ملزاولة نشاط
التداول عبر اإلنترنت.
ب -يقوم العميل بالتوقيع على عقد فتح حساب مع الشركة ،كما يقوم بالتوقيع على عقد خاص
بالتداول اإللكتروني.
ت -تقوم الشركة بتسليم العميل أسم مستخدم وكلمة مرور ،ويقوم النظام بإلزام العميل
بتغيير كلمة املرور اخلاصة بحسابه عند الدخول ألول مرة.
ج -يقوم العميل بإدخال األوامر مباشرةً على نظام التداول بالبورصة من خالل النظام اإللكتروني
اخلاص بشركة السمسرة وذلك بإستخدام أسم املستخدم وكلمة املرور اخلاصني به.
إلتزامات شركة السمسرة:
أ -يحظر على الشركة إدراج أو السماح بإدراج أوامر على نظام التداول بأية طريقة كانت إال بعد
التحقق من تسجيلها بسجل األوامر اآللي ،ومن خالل نظام إدارة أوامر آلي متكامل يضمن
إستيفاء كافة متطلبات الرقابة الداخلية ،والتحقق من صحة وسالمة تلك األوامر.
ب -يجب على الشركة إتخاذ التدابير التي تكفل التحقق من مطابقة أوامر عمالء التداول
اإللكتروني لألحكام املنظمة للتعامل بالبورصة.
ت -يجب على الشركة التوقف عن تلقي أوامر من عمالء التداول اإللكتروني وذلك إذا تبني أن الغرض
منها اإليحاء بوجود تعامل من أجل تسهيل البيع أو الشراء.
ث -توفير نظم حماية وتأمني املعلومات من اإلختراق من خالل شبكة اإلنترنت.
ج -توفير الوسائل اإللكترونية لتلقي وتسجيل وتعزيز أوامر العمالء بصورة أمنة.
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التداول عبر اإلنترنت

إلتزامات المستثمر:
أ -يلتزم املستثمر باحلفاظ على سرية كلمة املرور اخلاصة به وبأن يكون إستعمال كلمة املرور وأسم
املستخدم مقتصر عليه فقط أو يكون لشخص آخر مصرح له قانونا ً بذلك.
ب -يكون املستثمر وحده مسئوال ً عن التعليمات التي ترسل من حساب التداول عبر اإلنترنت اخلاص
به مبا في ذلك أي أخطاء أو إغفال أو تكرار في تلك التعليمات.
ت -يجب أن يكون حساب املستثمر النقدي كافي في حالة الشراء ،وحساب األوراق املالية كافي
حلجز األوراق املالية في حالة البيع.
ج -يحظر على املستثمر إعطاء أوامر ينطوي عليها املضاربة أو الوهمية أو محاولة التأثير بشكل
متعمد على األسعار باخملالفة للقوانني واللوائح والقواعد السارية خاص ًة قواعد التداول والقيد
بالبورصة.
د -يلتزم املستثمر بإخطار الشركة فور ضياع أي من بيانات الدخول على نظام التداول عبر األنترنت
أو علمه بحصول طرف أخر عليها ويكون حتى وقت اإلخطار مسئوال ً مسئولية كاملة عن أي
أضرار قد حتدث له.
مزايا إستخدام نظام التداول عبر اإلنترنت:
أ -إتاحة الفرصة للمستثمر ملراقبة إستثماراته في أي وقت.
ب -إمداد العميل ببيانات السوق حلظياً.
ت -تسهيل عملية التداول بني األسواق اخملتلفة وتقليل اإلعتماد على الوسطاء.
ج -اإلستفادة من رسوم السمسرة اخملفضة املفروضة على هذا النوع من التداول.
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