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النظام خصائص

 

 لشركة األليكترونى الموقع الى الدخول طريق عن اآللى للتداول بروأكتيف نظام مع التعامل يكون

 :باآلتى القيام له يمكن حيث العميل اليها التابع السمسرة

 

 بالعميل الخاصة والشراء البيع أوامر تسجيل 

 االوامر السارية(. العميل لصالح المسجلة األوامر وحالة تنفيذات متابعة( 

 صدة المالية وأرصدة األسهمر موقف عميل إجمالى وتحليلى لأل 

  به الخاص الحساب كشف استخراج. 

 به الخاصة األوامر كشف استخراج. 

 به الخاصة بالفواتير كشف استخراج. 

 . تقييم المحفظة حسب سعر السوق 
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 SSL   استخدام

 

  بالضغط ذلك من التأكد للعميل ويمكن SSL الـ بنظام المؤمن الموقع خالل من النظام يعمل

 بالموقع الخاصة الشهادة لقراءة النظام على العمل أثناء وقت اى فى االنترنت لمتصفح

 

 :الىتال بالشكل الشهادة تكون
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 النظام الى الدخول

 الولوج شاشة تظهر بذلك الخاصة الصفحة منالذكي  اآللى التداول نظام الى الدخول اختيار عند

 النظام الى

 

  لذلك المخصصة الخانة فى) الشركة من عليه يحصل الذى (المستخدم كود بإدخال العميل يقوم

 السر كلمة مقابل الخانة فى السر كلمة بإدخال يقوم ثم

 يجب االجابة عن السؤال العشوائي الظاهر للمستخدم
   زر الدخول على الضغط يتم المطلوبة البيانات ادخال بعد

  يمكن تغيير اللغة من الجزء العلوي االيمن للشاشة  :مالحظه

 كانت أذا .الدخول وصالحيات البيانات من بالتحقق النظام يقوم" دخـــول" على الضغط حالة فى

 الخطأ برسالة النظام يرد خطأ البيانات
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 األوامر تسجيل

 عدة وهناك .النظام طريق عن عالية وسرعة تامة بسهولة به الخاصة األوامر بتسجيل العميل يقوم

 له المناسبة الطريقة باستخدام عميل كل ويقوم األوامر تسجيل لبدء استخدامها للعميل بمكن طرق

 التسجيل حالة حسب

  األولى الطريقة

 القائمة الرئيسية باستخدام

 

 

 

 الثانية الطريقة

 عميل امام كل سهم ظاهر فى بيانات المحفظةالباستخدام زر البيع أو الشراء من شاشة موقف 
ها يتم فتح شاشة امر الشراء الضغط علي دنعتعنى امر شراء و  بجوار القيمة السوقية عالمة 

 . الكمية والسعر بيانات السهم ويتم ادخالبنفس 
 كما هو موضح بالشكل التالى

 

  

تم ت السهم ويايانه ببى امر بيع وعند الضغط عليها يتم فتح شاشة امر البيع نوتع عالمة 
 .واختيار أمين الحفظادخال الكمية والسعر 

 السابقكما هو موضح بالشكل 

 الطريقة الثالثة

 لعمل أمر شراء ”F4“الضغط على مفتاح 
 لعمل أمر بيع ”F5“الضغط على مفتاح 
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 البيع أوامر تسجيل 

 األوامر تسجيل بند تحت شرحها السابق الوسائل احدى باستخدام العميل يقوم البيع أوامر لتسجيل

مع امكانية التأكد من رصيد المحفظةالمتاح  التالية البيع أوامر تسجيل شاشة على للحصول
 واالوامر الحالية.

 

 القائمة من بيعه يريد الذى السهم باختيار العميل يقوم:   السهم

 محدد سعر أو السوق سعر إما للعميل اختيارين هناك:   السعر

 به البيع فى العميل يرغب الذى السعر ادخال يجب محدد سعر اختيار حالة فى

 األمر تسجيل وقت السوق بسعر البيع يتم فسوف السوق سعر حالة فى أما
 بيعها فى يرغب التى الكمية بادخال العميل يقوم:   الكمية

 ذلك فى الرغبة حالة فى األمر صالحية تاريخ تحديد للعميل يمكن:  حتى صالح

 للبيع األسهم حفظ لمكان طبقا الحفظ أمين إختيار للعميل يمكن:  الحفظ أمين

 راألم حفظ

 .زر حفظ الضغط على طريق عن األمر حفظ 
 الصالحية والسعر. وتاريخ كمية االمراسم السهم و رسالة تأكيد االمر موضحا بها  ثم تظهر

 
وتظهر رسالة برقم االمر  فى حالة الضغط على زر التأكيد يتم ارسال االمر الى البورصة
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 التى البيانات وتغيير لرجوعا زر على بالضغط يقوم البيانات من أى تغيير فى العميل رغبة حالة فى

 أخرى مرة الحفظ ثم تغييرها فى يرغب
 الشراء أوامر تسجيل

مع امكانية مراجعة القوة  شرحها السابق الوسائل احدى باستخدام العميل يقوم شراءال أوامر لتسجيل
 .الشرائية للجنيه و الدوالر

 

 .القائمة من شراؤه يريد الذى السهم باختيار العميل يقوم:   السهم

 محدد سعر أو السوق سعر إما للعميل اختيارين هناك:   السعر

 به الشراء فى العميل يرغب الذى السعر ادخال يجب محدد سعر اختيار حالة فى

 األمر تسجيل وقت السوق بسعر الشراء يتم فسوف السوق سعر حالة فى أما

 شراؤها فى يرغب التى الكمية بادخال العميل يقوم:   الكمية

 فى األمر صالحية تاريخ تحديد للعميل ويمكن اليوم بتاريخ األمر صالحية:  حتى صالح
 ذلك فى الرغبة حالة

 بالعميل الخاص الحفظ أمين يظهر هنا:  الحفظ أمين
 حدودها فى الشراء من تمكنه والتى العميل حساب فى المتوفرة المبالغ فيها تظهر:  الشرائية القوة
 األمر حفظ

ثم تظهر رسالة تأكيد االمر موضحا  الضغط على زر حفظ طريق عن األمر حفظ للعميل يمكن

تسجيلالأوامر
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 الصالحية والسعر. بها اسم السهم وكمية االمر وتاريخ
 

 

 فى حالة الضغط على زر التأكيد يتم ارسال االمر الى البورصة وتظهر رسالة برقم االمر
 

  
 التى البيانات وتغيير لرجوعا زر على بالضغط يقوم البيانات من أى تغيير فى العميل رغبة حالة فى

 أخرى مرة الحفظ ثم تغييرها فى يرغب

 السارية مرااألو

 الغائها أو متابعتها يمكنه حيث للعميل السارية األوامر توضح الشاشة هذه
 

 
 

يتم تحديث البيانات فى الشاشة بالموقف اللحظى ألوامر البيع والشراء  عند الضغط على  
 تاريخه.السارية فى 

ظهر فقط أمام األوامر التى يمكن وقفها أو تعديلها والتظهر فى حالة ي  ايقاف االمراختيار 
 األوامر المنفذة بالكامل

مالحظة: فى حالة وقف أى أمر يتم التأكد لحظيا مع البورصة بأن األمر لم ينفذ فى أى لحظة 
ذلك بالنسبة ألوامر البيع والشراء.قبل طلب وقفه واذا تم التنفيذ يتم رفض الوقف أو التعديل و   

 إيقاف األمر وانشاء أمر جديد )تعديل األمر(

نشاء أمر جديد يتم ارسال رسالة ايقاف األمر لحظيا ثم تظهر  عند الضغط على ايقاف األمر وا 
شاشة  األمر وبها البيانات كاملة كما كانت فى األمر الذى تم ايقافه وذلك للتعديل )مثال: السعر 
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 الكمية وغيرها....( ثم ارسال األمر الجديد بالتعديالت. –

 إيقاف األمر

نشاء أمر جديد يتم ارسال رسالة ايقاف األمر لحظيا الى  عند الضغط على ايقاف األمر وا 
البورصة وعندها تكون حالة األمر "فى حيز األيقاف" وال يعتبر االيقاف نهائيا اال بعد رد 

 ألمر "موقوف"البورصة وعندها تكون حالة ا
 حاالت األمر

Accepted  :  تم انشاء وقبول األمر فى نظام تلقى األوامر بالشركة ليتم ارساله فورا
 واليكترونيا الى نظام التداول بالبورصة اذا لم يكن هناك سبب يمنع ذلك.

تم ارسال األمر الى البورصة للتنفيذ وتم قبوله ويظل فى حيز التنفيذ الى أن  : فى حيز التنفيذ
يتم التنفيذ الكلى لألمر. وفى حالة تنفيذ جزء من األمر تظهر الكمية المنفذة فى خانة الكمية 

 المنفذة.
 تعنى أن األمر تم تنفيذه كليا. : تم التنفيذ

تم ارسال رسالة ايقاف األمر لحظيا الى عند الضغط على ايقاف األمر ي فى حيز األيقاف:
فى حيز األيقاف " الى أن يتم تأكيد االيقاف بواسطة  البورصة وعندها تكون حالة األمر "

 البورصة.
 تم ايقاف األمر نهائيا وتأكيد االيقاف بواسطة البورصة. :  موقوف

خانة تم رفض األمر بواسطة البورصة وسبب رفض األمر يظهر فى  : تم رفض األمر
 المالحظات كما هو مرسل من البورصة.

   T+0 أوامــر

 أمر شراء

 شراء أمر اصدار يتموالسهم مسموح له بالشراء والبيع في نفس اليوم  T+0اذا كان العميل له عقد 

 على نفس كمية أمر الشراء المنفذة.  T+0كأمر عادي وبعد التنفيذ يمكن اصدار امر بيع 

 ـيـــــعب  أمــر

من "االوامر السارية" الموجودة في "موقف العميل" بالضغط على زر  T+0  بيع أمر اصدار يتم 
 البيع أمام أمر الشراء المنفذ بالكامل في نفس اليوم.

  يجب اختيار نوع العملية 
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 االوامر المشروطة

 المشروطة بيع االوامر

اكبر من او اصغر  حيث يمكن ادخال الطلب المشروط لحين تحقق السعر المطلوب سواء كان
وارسالة للبورصة   للبيع ية متاحةمن أو يساوى سعر محدد فيتم انشاء االمر اذا كانت الكم

  لتنفيذه .
 

 
 االوامر المشروطة  شراء

حيث يمكن ادخال الطلب المشروط لحين تحقق السعر المطلوب سواء كان اكبر من او اصغر 
 هوارسال الرصيد المتاح للشراء يسمحكان  من أو يساوى سعر محدد فيتم انشاء االمر اذا

 لتنفيذه. للبورصة
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 متابعة االوامر المشروطة شاشة

حيث يمكن من خاللها متابعة االوامر المشروطة من تاريخ الى تاريخ وتفاصيل االمر وايضا 
 حالة االمر )سارى ، تم انشاؤه ، لم يتم انشاؤه( ويمكن ايضا تعديل االمر او الغاءه.

 
 طلب مرفوض:  حالة

 ع يتم رفض انشاء االمر من النظام)فى حالة البيع( عندما تكون الكمية غير متاحة للبي. 
 ء يتم رفض انشاء االمر )فى حالة الشراء( عندما يكون الرصيد النقدى غير متاح للشرا

 .من النظام
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 الفواتير تقرير

  العميل فواتير تفصيلى يوضح التقرير هذا
 معينة فترة خالل وصافى القيمة فاتورة كل اجمالى موضحا التالى بالشكل التقرير يظهر

 

 الحساب كشف

 كما وتسوية وايداع وسحب وشراء بيع من العميل لحساب التحليلية الحركة الحساب كشف يوضح

 التسوية تحت والمبالغ الحالى العميل رصيد يظهر

 

 بالعملة وايضا تحليلى أو اجمالى اما التقرير ونوع الفترة بها االختيارات قائمة

 التالى بالشكل الحساب كشف يظهر
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 األوامر كشف

 التنفيذات واقع من وذلك منها جزء تنفيذ تم أو أوال تنفيذها تم سواء االوامر جميع التقرير هذا يوضح

 الجلسة آخر

 

 

 مـوقـــــف عـمـيـــــــل

 

الرصيد جنيه وأوامر الشراء المحجوزة واوامر الموقف المالى للعميل من حيث  التقرير هذا يوضح
الرصيد النقدى المتاح للشراء الى جانب الضمانات وقيمة االئتمان البيع المنفذة الى جانب 

 المسموح ونسبة االئتمان فى حالة الشراء بالهامش
كل سهم وسعر السوق  وايضا يعرض محفظة االسهم لكل امين حفظ على حدة من حيث كمية

 الحالى والقيمة السوقية الجمالى االسهم الى جانب امكانية البيع والشراء من على المحفظة .
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 من األجهزة المحموله النظام الى الدخول

 

المحمول أو األجهزة اللوحية والتى تعمل  منالذكي  اآللى التداول نظام الى الدخول اختيار عند
 لأليفون 7بأنظمة تشغيل أندرويد أو أى أو إس 

 

 

 المخصصة الخانة فى( الشركة من عليه يحصل الذى (المستخدم كود بإدخال العميل يقوم .1

  لذلك

 السر كلمة مقابل الخانة فى السر كلمة بإدخال يقوم ثم .2

 للمستخدم يجب االجابة عن السؤال العشوائي الظاهر .3
   زر الدخول على الضغط يتم المطلوبة البيانات ادخال بعد .4

 
 كانت أذا .الدخول وصالحيات البيانات من بالتحقق النظام يقوم" دخـــول" على الضغط حالة فى

 الخطأ برسالة النظام يرد خطأ البيانات
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 األوامر تسجيل

 عدة وهناك .النظام طريق عن عالية وسرعة تامة بسهولة به الخاصة األوامر بتسجيل العميل يقوم

 له المناسبة الطريقة باستخدام عميل كل ويقوم األوامر تسجيل لبدء استخدامها للعميل بمكن طرق

 التسجيل حالة حسب

  األولى الطريقة

 القائمة الرئيسية باستخدام

 

 

 

 الثانية الطريقة

باستخدام زر البيع أو الشراء من شاشة موقف العميل امام كل سهم ظاهر فى بيانات المحفظة 
تعنى امر شراء وعند الضغط عليها يتم فتح شاشة امر الشراء  بجوار القيمة السوقية عالمة 

 بنفس بيانات السهم ويتم ادخال الكمية والسعر .
 كما هو موضح بالشكل التالى
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وتعنى امر بيع وعند الضغط عليها يتم فتح شاشة امر البيع به بيانات السهم ويتم  عالمة 
 ادخال الكمية والسعر واختيار أمين الحفظ.

 كما هو موضح بالشكل السابق

 الطريقة الثالثة

 من القائمة المختصرة أسفل جميع الشاشات لسهوله التعامل
 

 
 البيع أوامر تسجيل 

 األوامر تسجيل بند تحت شرحها السابق الوسائل احدى باستخدام العميل يقوم البيع أوامر لتسجيل

مع امكانية التأكد من رصيد المحفظةالمتاح  التالية البيع أوامر تسجيل شاشة على للحصول
 واالوامر الحالية.
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بعد اختيار السهم  – القائمة من يعهب يريد الذى السهم باختيار العميل يقوم:  السهم
يمكن الضغط على رصيد المحفظة لمعرفة رصيد السهم وأوامرة الساريه وآخر 

 سعر

 محدد سعر أو السوق سعر إما للعميل اختيارين هناك:   السعر

 به البيع فى العميل يرغب الذى السعر ادخال يجب محدد سعر اختيار حالة فى

 األمر تسجيل وقت السوق بسعر البيع يتم فسوف السوق سعر حالة فى أما
 بيعها فى يرغب التى الكمية بادخال العميل يقوم:   الكمية

 ذلك فى الرغبة حالة فى األمر صالحية تاريخ تحديد للعميل يمكن:  حتى صالح

 للبيع األسهم حفظ لمكان طبقا الحفظ أمين إختيار للعميل يمكن:  الحفظ أمين

 راألم حفظ

 زر حفظ. الضغط على طريق عن األمر حفظ 
 االمر انشاءرسالة  ثم تظهر
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 الشراء أوامر تسجيل

 

 
 

مع امكانية مراجعة القوة  شرحها السابق الوسائل احدى باستخدام العميل يقوم شراءال أوامر لتسجيل
 .للسهم المختار وكذلك الحدود السعرية الشرائية للجنيه و الدوالر

 .القائمة من شراؤه يريد الذى السهم باختيار العميل يقوم:   السهم

 محدد سعر أو السوق سعر إما للعميل اختيارين هناك:   السعر

 به الشراء فى العميل يرغب الذى السعر ادخال يجب محدد سعر اختيار حالة فى

تسجيلالأوامر
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 األمر تسجيل وقت السوق بسعر الشراء يتم فسوف السوق سعر حالة فى أما

 شراؤها فى يرغب التى الكمية بادخال العميل يقوم:   الكمية

 فى األمر صالحية تاريخ تحديد للعميل ويمكن اليوم بتاريخ األمر صالحية:  حتى صالح
 ذلك فى الرغبة حالة

 بالعميل الخاص الحفظ أمين يظهر هنا:  الحفظ أمين
 حدودها فى الشراء من تمكنه والتى العميل حساب فى المتوفرة المبالغ فيها تظهر:  الشرائية القوة
 األمر حفظ

 ثم تظهر رسالة برقم االمر الضغط على زر حفظ طريق عن األمر حفظ للعميل يمكن
 

  
 

 السارية مرااألو

 الغائها أو متابعتها يمكنه حيث للعميل السارية األوامر توضح الشاشة هذه
 

 
 

يتم تحديث البيانات فى الشاشة بالموقف اللحظى ألوامر البيع "تحديث" عند الضغط على  
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 والشراء السارية فى تاريخه.

 
يظهر فقط أمام األوامر التى يمكن وقفها أو تعديلها والتظهر فى حالة   ايقاف االمراختيار 

 األوامر المنفذة بالكامل
األمر لم ينفذ فى أى لحظة مالحظة: فى حالة وقف أى أمر يتم التأكد لحظيا مع البورصة بأن 

 قبل طلب وقفه واذا تم التنفيذ يتم رفض الوقف أو التعديل وذلك بالنسبة ألوامر البيع والشراء.
 إيقاف األمر وانشاء أمر جديد )تعديل األمر(

نشاء أمر جديد يتم ارسال رسالة ايقاف األمر لحظيا ثم تظهر  عند الضغط على ايقاف األمر وا 
شاشة  األمر وبها البيانات كاملة كما كانت فى األمر الذى تم ايقافه وذلك للتعديل )مثال: السعر 

 الكمية وغيرها....( ثم ارسال األمر الجديد بالتعديالت. –

 إيقاف األمر

نشاء أمر جديد يتم ارسال رسالة ايقاف األمر لحظيا الى عند الضغط على  ايقاف األمر وا 
البورصة وعندها تكون حالة األمر "فى حيز األيقاف" وال يعتبر االيقاف نهائيا اال بعد رد 

 البورصة وعندها تكون حالة األمر "موقوف"
 حاالت األمر

Accepted  : الشركة ليتم ارساله فورا تم انشاء وقبول األمر فى نظام تلقى األوامر ب
 واليكترونيا الى نظام التداول بالبورصة اذا لم يكن هناك سبب يمنع ذلك.

تم ارسال األمر الى البورصة للتنفيذ وتم قبوله ويظل فى حيز التنفيذ الى أن  : فى حيز التنفيذ
خانة الكمية  يتم التنفيذ الكلى لألمر. وفى حالة تنفيذ جزء من األمر تظهر الكمية المنفذة فى

 المنفذة.
 تعنى أن األمر تم تنفيذه كليا. : تم التنفيذ

عند الضغط على ايقاف األمر يتم ارسال رسالة ايقاف األمر لحظيا الى  فى حيز األيقاف:
فى حيز األيقاف " الى أن يتم تأكيد االيقاف بواسطة  البورصة وعندها تكون حالة األمر "

 البورصة.
 مر نهائيا وتأكيد االيقاف بواسطة البورصة.تم ايقاف األ :  موقوف
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تم رفض األمر بواسطة البورصة وسبب رفض األمر يظهر فى خانة  : تم رفض األمر
 المالحظات كما هو مرسل من البورصة.

   T+0 أوامــر

 أمر شراء

 شراء أمر اصدار والسهم مسموح له بالشراء والبيع في نفس اليوم يتم T+0اذا كان العميل له عقد 

 على نفس كمية أمر الشراء المنفذة.  T+0كأمر عادي وبعد التنفيذ يمكن اصدار امر بيع 

 ـيـــــعب  أمــر

من "االوامر السارية" الموجودة في "موقف العميل" بالضغط على زر  T+0  بيع أمر اصدار يتم
  "T+0" ليةيجب اختيار نوع العم البيع أمام أمر الشراء المنفذ بالكامل في نفس اليوم.

 

 
 

 االوامر المشروطة

 لمشروطة بيعا االوامر

حيث يمكن ادخال الطلب المشروط لحين تحقق السعر المطلوب سواء كان اكبر من او اصغر 
وارسالة للبورصة   للبيع ية متاحةمن أو يساوى سعر محدد فيتم انشاء االمر اذا كانت الكم

  لتنفيذه .

 االوامر المشروطة  شراء

حيث يمكن ادخال الطلب المشروط لحين تحقق السعر المطلوب سواء كان اكبر من او اصغر 
وارساله  الرصيد المتاح للشراء يسمحمن أو يساوى سعر محدد فيتم انشاء االمر اذا كان 

 لتنفيذه. للبورصة
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 متابعة االوامر المشروطة شاشة

تاريخ الى تاريخ وتفاصيل االمر وايضا حيث يمكن من خاللها متابعة االوامر المشروطة من 
 حالة االمر )سارى ، تم انشاؤه ، لم يتم انشاؤه( ويمكن ايضا تعديل االمر او الغاءه.

 

 

 

 حالة طلب مرفوض: 

 .فى حالة البيع( عندما تكون الكمية غير متاحة للبيع يتم رفض انشاء االمر من النظام( 
  يتم رفض االمر من النظام.كافى )فى حالة الشراء( عندما يكون الرصيد النقدى غير 
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 الفواتير تقرير

  العميل فواتير تفصيلى يوضح التقرير هذا
 معينة فترة خالل وصافى القيمة فاتورة كل اجمالى موضحا التالى بالشكل التقرير يظهر

 

 

 الحساب كشف

 كما وتسوية وايداع وسحب وشراء بيع من العميل لحساب التحليلية الحركة الحساب كشف يوضح

 التسوية تحت والمبالغ الحالى العميل رصيد يظهر

 

 بالعملة وايضا تحليلى أو اجمالى اما التقرير ونوع الفترة بها االختيارات قائمة

 التالى بالشكل الحساب كشف يظهر

  
 األوامر كشف

 آخر التنفيذات واقع من وذلك الم أ كليا أو جزئياتنفيذها تم سواء االوامر جميع التقرير هذا يوضح

 الجلسة
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 مـوقـــــف عـمـيـــــــل

الموقف المالى للعميل من حيث الرصيد جنيه وأوامر الشراء المحجوزة واوامر  التقرير هذا يوضح
االئتمان البيع المنفذة الى جانب الرصيد النقدى المتاح للشراء الى جانب الضمانات وقيمة 

 المسموح ونسبة االئتمان فى حالة الشراء بالهامش
وايضا يعرض محفظة االسهم لكل امين حفظ على حدة من حيث كمية كل سهم وسعر السوق 

 الحالى والقيمة السوقية الجمالى االسهم الى جانب امكانية البيع والشراء من على المحفظة .
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 مـميـزات الـنـظــام

فى السوق ومن هذه  ةللتداول اآللى بمميزات تفرده على باقى األنظمة المتاحيتمتع نظامنا 
 المميزات :

  التنفيذ اللحظى لألوامر 
  أيام فى اإلسبوع أى يمكن للعميل  7وفى  24أمكانية تلقى أوامر البيع والشراء خالل الـ

مرسلة وضع األوامر فى أوقات خارج أوقات عمل الجلسة ومن ثم تكون أول األوامر ال
 الى البورصة عند فتح الجلسة 

  وفتح أوامر جديدة فاألوامر مستمرة طالما هى  12-31ال يتم غلق األوامر المفتوحة فى
 مستمرة فى البورصة

 )متابعة حركة وتقييم المحفظة التاريخية منذ بدء التعامل )اليتم فصل كل سنة على حدة 

 تم فصل كل سنة على حدة(كشف الحساب وكشف الفواتير منذ بدء التعامل )الي 

 )موقف اجمالى وتحليلى للمحفظة واألرصدة واألوامر )اليتم فصل كل سنة على 

  من التداول األليكترونى أو من الشركةتمت اظهار جميع األوامر الخاصة بالعميل سواء 

 امكانية البيع والشراء باختيار أكثر من أمين حفظ 

 عموالت الشركة الخاصة بالتداول اآللى 
 


