
 
 

 إدارة األوامر  أنظمة لموافقة ع�� �شغيلواملتطلبات ل إلجراءاتلالدليل اإلرشادي 

 لدى شر�ات الوساطة األعضاء �� شركة بورصة عمان

 

 مقدمة
 

�� سوق بيئة التداول عمان الدائم والدؤوب نحو تطو�ر  بورصةشركة س��  ظل ��

تل�ي  و��جيع شر�ات الوساطة ع�� بناء شاشات التداول ال�ي، رأس املال األرد�ي

 لهذه الغاية، ، احتياجا��ا
ً
لشر�ات الوساطة األعضاء بورصة ال وفرت فقدوتحقيقا

           اإللك��و�ي من خالل بوابة تبادل املعلومات تداول النظام خدمة االتصال ب

)FIX Gateway ونظام بث املعلومات الفور�ة للتداول ( )Live Data Feed( . 
 

وتجدر اإلشارة إ�� أن هذه ا�خدمة تمكن الوسيط من اختيار نظام إدارة األوامر الذي 

إدخال أوامر الشراء والبيع إ�� �� ستخدامھ ال  ، وذلكيناسبھ و�ل�ي متطلباتھ واحتياجاتھ

 من شاشات التداول ا�خاصة بالبورصة نظام التداول اإللك��و�ي
ً
هذه ، كما تمكن بدال

 :مما ي�� لوسيطاا�خدمة 

و�سهيل عملية من شاشات إدخال األوامر الذي يل�ي احتياجاتھ عدد ال�شغيل  -1

، وذلك بما ين�جم مع أح�ام أسس تقديم املعلومات إدار��ا والتحكم ��ا

 الفور�ة إ�� أعضاء البورصة.

�ذه �عد تقديم الطلب ا�خاص � ئھع�� اإلن��نت لعمال خدمة التداول  توف��  -2

 .ا�خدمة وتحقيق املتطلبات املنصوص عل��ا �� �عليمات تداول األوراق املالية

العمل كموزع بيانات معتمد لبورصة عمان �عد توقيع االتفاقية ا�خاصة ��ذا  -3

 الشأن.
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ً
ر نظام إدارة فإن البورصة ستقوم بفحص واختباع�� سالمة بيئة التداول، وحرصا

 ملتطلبات، وذلك للتحقق من تلبيتھ قبل املوافقة ع�� �شغيلھ األوامر للوسيط

 باستخدام يرغب الذي الوسيط أن إ�� اإلشارة تجدر كما البورصة الفنية والوظيفية. 

  األوامر  إدارة نظام
ً
 باالش��اك سيل��م بالبورصة، ا�خاصة التداول  شاشات من بدال

  العضو�ة، نظام ملتطلبات تلبية وذلك البورصة، شاشات من تداول  �شاش�ي
ً
 وحفاظا

 دون  تحول  الوسيط لدى طارئة حاالت أي حدوث حال �� التداول  استدامة ع��

 إ�� الصفقات أوامر  إلدخال استخدامهما إ�� إضافة ،األوامر إدارة نظام �شغيل إم�انية

  ،اإللك��و�ي التداول  نظام
ً
 ستخفض الشاشت�ن هات�ن لقاء املفروضة البدالت بأن علما

 ألسس تقديم املعلومات الفور�ة إ�� أعضاء  األصلية البدالت من) %50( بمقدار 
ً
وفقا

 بورصة عمان.
 

تجاه  قانونية ال تتحمل أي مسؤوليةو�جدر التأكيد ع�� أن شركة بورصة عمان 

فقدان ، و/أو تخدام العضو لنظام إدارة األوامرعن اس قد تنجمالعضو أو عمالئھ 

) أو نظام بث املعلومات الفور�ة FIX Gatewayاتصالھ ببوابة تبادل املعلومات (

للتداول، و/أو عدم تمكن العضو من �شغيل نظام إدارة األوامر، و/أو أي تأخر أو خطأ 

�� بث املعلومات الفور�ة للتداول خارج عن إرادة البورصة، وال يحق للعضو أو أي من 

 ورصة بأي ضرر و/أو خسائر و/أو أي ر�ح فائت نتيجة لذلك.عمالئھ الرجوع ع�� الب
 

لتلبية طلبات الشر�ات املطورة أو املزودة ألنظمة  هااستعداد بورصة عمان تبديكما 

بحيث تقوم البورصة ، إذا رغبت بذلك��ا أنظم فحص واختبار إدارة األوامر، وذلك ب

، األمر البورصة الفنية والوظيفية ملتطلباتنظام التلبية تب�ن مدى إصدار شهادة ب

البورصة،  ملتطلبات املناسب واملوافقنظام الاختيار ��  شركة الوساطة سيساعدالذي 

 بأن ذلك يخضع لبدالت تتناسب مع طبيعة ا�خدمة ال�ي ستقدمها البورصة لهذه 
ً
علما

 الشر�ات.
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 األوامرتوفرها �� أنظمة إدارة الفنية والوظيفية ال�ي يجب  املتطلبات
 

 املتطلبات الفنية: -أ

 :بحد أد�ى يجب أن يل�ي نظام إدارة األوامر املتطلبات الفنية التالية

أن ال ُ�سمح بالدخول إ�� نظام إدارة األوامر إال بموجب معلومات دخول  -1

تتضمن اسم املستخدم و�لمة املرور، وأن ال ُ�سمح باستخدام املعلومات 

 من جهاز بنفس الوقت.نفسها للدخول إ�� النظام من أك�� 

�حر�ات مستخدمي نظام إدارة األوامر،  (Historical Log) توف�� �جل تار��� -2

 :يتضمن املعلومات التالية ع�� األقل�حيث و 

 اسم املستخدم  -

 نوع املستخدم (مشرف، ُمتداِول، مراقب، عميل....) -

 صالحيات املستخدم -

 تار�خ ووقت الدخول  -

 تار�خ ووقت ا�خروج -

 املستخدمحر�ات  -

 .توف�� تقار�ر حول املعلومات املذ�ورة أعاله -3

توف�� اسم مستخدم و�لمة مرور لصا�ح بورصة عمان ��دف تمك�ن البورصة  -4

الوصول إ�� لها التدقيق ع�� ا�خدمة، و�حيث يتيح عمليات من إجراء 

 املعلومات املذ�ورة أعاله.

 

 :الوظيفيةتطلبات ملا -ب

 حد أد�ى ما ي��:بيجب أن يوفر نظام إدارة األوامر 

 املتقابلة.واألوامر  البيع والشراءأوامر إدخال  -1

 أنواع األوامر من حيث مدة السر�ان: -2

 )Day Orderاألمر الساري ليوم واحد ( -
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 )Good Till Date GTDاألمر الساري ح�ى تار�خ محدد ( -

 )Good Till Cancel GTCاألمر الساري ح�ى ��اية السنة امليالدية ( -

 )Slidingالساري لثالث�ن يوم من تار�خ إدخالھ (األمر  -

 أنواع األوامر من حيث السعر: -3

 )Limited Price Orderأمر �سعر محدد ( -

 )Market to Limitأمر �سعر السوق املحدد ( -

 األوامر املشروطة: -4

 )Stop limit orderأمر إيقاف ا�خسارة ( -

 )Min Quantityاألمر املحدد بكمية دنيا للتنفيذ ( -

) ويش��ط لقبول هذا األمر أن ال Icebergالذي يحمل كمية مخفية ( األمر  -

%) من الكمية اإلجمالية لألمر أو عشرة 5تقل الكمية الظاهرة عن (

 أضعاف وحدة تداول الورقة املالية أ��ما أك��.

 )FAKاألمر بصالحية ( -
مرحلة  نوع األمر

 االستعالم

مرحلة ما 

قبل 

 االفتتاح

مرحلة 

التداول 

 املستمر

مرحلة 

��اية 

 السوق 

     أمر شراء
     أمر بيع

     األمر املتقابل
 Day(    األمر الساري ليوم واحد (

 GTD(    األمر الساري ح�ى تار�خ محدد (
 GTC(    األمر الساري ح�ى ��اية السنة امليالدية (

) 
ً
 Sliding(    األمر الساري لثالث�ن يوما

 Limited Price(    األمر �سعر محدد (
 Market to Limit(    األمر �سعر السوق املحدد (

 Stop Limit(    أمر إيقاف ا�خسارة �سعر محدد (
 Min Quantity(    األمر املحدد بكمية دنيا للتنفيذ (
 Iceberg(    األمر الذي يحمل كمية مخفية (

 FAK(    ال�حظي (األمر 
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يز�د أوامر شراء التحقق من ا�حدود السعر�ة املسموح ��ا، ومنع إدخال  -5

عن ا�حد األد�ى  يقل سعرهاا�حد األع�� املسموح بھ، وأوامر بيع  ع�� سعرها

 .املسموح بھ

آلية �سمح بإدخال أوامر الشراء دون التحقق من الرصيد النقدي أو القوة  -6

، وع�� أن �ستمر النظام -إذا رغبت شركة الوساطة بذلك–الشرائية للعميل 

بالتحقق من الرصيد النقدي أو القوة الشرائية للعميل �� برنامج التداول ع�� 

 اإلن��نت الذي �ستخدمھ العميل.

مراعاة وحدة تداول األسهم �� بورصة عمان، وال�ي تبلغ سهم واحد �جميع  -7

 الشر�ات باستثناء البنك العر�ي الذي تبل
ً
. 18غ وحدة تداولھ حاليا

ً
 سهما

 .معلومات األوراق املاليةشاشة مراقبة التداول تتضمن  -8

خمسة أسعار ع�� جان�ي الطلب �ما ال يقل عن أفضل و شاشة عمق السوق  -9

 والعرض.

 بحد أد�ى شاشة ملتا�عة األوامر املدخلة بمختلف حاال��ا وتوفر إم�انية البحث -10

ع�� مستوى رقم ا�حساب أو الورقة املالية أو رقم املستخدم أو نوع وحالة 

 األمر.

 شاشة للعقود املنفذة �شمل وقت تنفيذ العقد والكمية والسعر. -11

 شاشة تب�ن خالصة عمل الوسيط خالل اليوم. -12

 شاشة شر�ط األسعار. -13
 

 إدارة األوامر نظام ����ا الواجب مراعا التشريعات

املالية واألنظمة والتعليمات واألسس الصادرة بمقتضاه وم��ا ع�� سبيل قانون األوراق 

 املثال ال ا�حصر:

 �عليمات تداول األوراق املالية �� شركة بورصة عمان. -1

 نظام تداول األوراق املالية. استخدامدليل  -2

 أسس تقديم املعلومات الفور�ة للتداول إ�� أعضاء بورصة عمان. -3
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 االل��امات واملتطلبات
 

 الوسيط: -أ

 ول.وتوقيعھ وختمھ حسب األص ا�خاص با�خدمةطلب نموذج الة ئ�عب -1

 ال��ام الوسيط بالقانون واألنظمة والتعليمات واألسس الصادرة بمقتضاه. -2

ال��ام الوسيط بتشغيل نظام إدارة األوامر وعرض املعلومات الفور�ة ��  -3

 موقعھ املرخص فقط.

واالستعالم ا�خاصة بالبورصة والعاملة طلب الوسيط إلغاء شاشات التداول  -4

لديھ �عد جاهز�تھ لتشغيل نظام إدارة األوامر، ع�� أن �ستمر اش��اكھ 

�شاش�ي تداول من الشاشات ا�خاصة بالبورصة الستخدامهما �� حاالت 

 الطوارئ وإدخال أوامر الصفقات.

نات �� حال رغبة الوسيط العمل كموزع بيا تفاقية توزيع املعلوماتاتوقيع  -5

 .معتمد لبورصة عمان

 

 :نظام إدارة األوامراملطورة أو املوزعة لالشركة  -ب

 ا�خاص با�خدمة وتوقيعھ وختمھ حسب األصول.طلب النموذج �عبئة  -1

 .صورة مصدقة عن شهادة ��جيل الشركة �� وزارة الصناعة والتجارة -2

 وجود فرع أو مكتب للشركة �� األردن لتقديم الدعم الف�ي للنظام. -3

 عن �عر�فية نبذة  -4
ً
الشركة تتضمن معلومات حول النظام ومستخدميھ محليا

 
ً
 .وعامليا

 تراها البورصة مناسبة. أخرى  أي وثائق -5
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 البدالت املالية
 

املشغلة لنظام إدارة األوامر و/أو خدمة البدالت املستحقة ع�� الشر�ات الوساطة لقاء 

 التداول ع�� اإلن��نت

 البدل ا�خدمة

 FIXببوابة تبادل املعلومات (االتصال 

Gateway ونظام بث املعلومات الفور�ة (

 للتداول 

 باحتسابا�حصة السوقية للوسيط  حسب

متوسط حجم تداولھ إ�� متوسط حجم تداول 

 السوق خالل آخر ثالث سنوات 

  دينار  2,000 %1 من أو �ساوي  أقلا�حصة السوقية للوسيط 
ً
 سنو�ا

  دينار  4,000 %2%إ�� 1من أك�� ا�حصة السوقية للوسيط 
ً
 سنو�ا

  دينار  6,000 %5% إ�� 2أك�� من ا�حصة السوقية للوسيط 
ً
 سنو�ا

  دينار  8,000 %10% إ�� 5أك�� من ا�حصة السوقية للوسيط 
ً
 سنو�ا

  دينار  10,000 %10أك�� من ا�حصة السوقية للوسيط 
ً
 سنو�ا

 للوسيط نظام إدارة األوامر  فحصإعادة 

 واملوافقة ع�� �عديلھ
 دينار 150

 

 البدالت املستحقة ع�� الشر�ات املطورة أو املوزعة ألنظمة إدارة األوامر

  نوع ا�خدمة

 (إذا رغبت الشركة بذلك)
 البدل

إصدار شهادة للشركة املطورة أو املوزعة لنظام إدارة األوامر  بأن النظام 

 يل�ي متطلبات البورصة

 دينار 3500

 ملرة واحدةتدفع 

  1,750 تجديد شهادة للشركة املطورة أو املوزعة
ً
 دينار سنو�ا

 دينار 150 �عديل الشهادة سار�ة املفعول �� حال �عديل ��خة اإلصدار.
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 وإصدار املوافقة ع�� �شغيل النظام إجراءات البورصة

بمراجعة  لتشغيل نظام إدارة األوامر  الوسيط طلب ستالما تقوم البورصة �عد -1

والوثائق  والشروط الطلب ومرفقاتھ والتأكد من استيفائھ �جميع املتطلبات

 املطلو�ة.

) FIX Gatewayاالتصال ببوابة تبادل املعلومات ( بمعلوماتالوسيط  تزو�د -2

بيئة االختبار ا�خاصة ببورصة عمان، لفور�ة للتداول لونظام بث املعلومات ا

 الالزمة للنظام. وذلك لتمكينھ من إجراء االختبارات

عد الختبارات الالزمة من البورصة، و��عد تبلغ البورصة بجاهز�ة النظام إلجراء ا -3

ا�حصول ع�� معلومات الدخول إ�� ال��نامج و��خة منھ لتنصي��ا ع�� أجهزة 

، تبدأ البورصة عمليات االختبار لوظائف ال��نامج -إذا لزم األمر–البورصة 

 الفنية والوظيفية للنظام. للتحقق من تلبيتھ للمتطلبات

�� حال جاهز�ة النظام لوضعھ ح�� التطبيق الفع��، تقوم البورصة بإصدار  -4

 من تار�خ 
ً
كتاب للوسيط يتضمن موافق��ا ع�� �شغيل نظام إدارة األوامر اعتبارا

 حدد بناًء ع�� التنسيق مع الوسيط.ي

يتسمر العمل �عد تحديد الوسيط لشاشات التداول ا�خاصة بالبورصة وال�ي س -5

��ا، تقوم البورصة باحتساب البدالت املستحقة ع�� الوسيط لقاء اتصالھ ببوابة 

 ملا هو محدد �� أسس تقديم 
ً
تبادل املعلومات ونظام بث املعلومات الفور�ة وفقا

املعلومات الفور�ة إ�� أعضاء البورصة، مع األخذ �ع�ن االعتبار البدالت املدفوعة 

 عن األشهر غ�� املستخدمة. لقاء الشاشات امللغاة

 تزو�د الوسيط بمعلومات االتصال بنظام التداول اإللك��و�ي.  -6

 املتا�عة مع الوسيط للتأكد من �شغيل نظام اإلدارة األوامر دون أي مشا�ل فنية. -7

 


