اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹرﺷﺎدي ﻟﻺﺟﺮاءات واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� �ﺸﻐﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻷواﻣﺮ
ﻟﺪى ﺷﺮ�ﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻷﻋﻀﺎء �� ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن
ﻣﻘﺪﻣﺔ
�� ﻇﻞ ﺳ�� ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﺪؤوب ﻧﺤﻮ ﺗﻄﻮ�ﺮ ﺑيﺌﺔ اﻟﺘﺪاول �� ﺳﻮق
رأس اﳌﺎل اﻷرد�ﻲ ،و��جﻴﻊ ﺷﺮ�ﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻋ�� ﺑﻨﺎء ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺘﺪاول اﻟ�ي ﺗﻠ�ي
ً
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ��ﺎ ،وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟهﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ وﻓﺮت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﻷﻋﻀﺎء
ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺪاول اﻹﻟﻜ��و�ﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻮاﺑﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
) (FIX Gatewayوﻧﻈﺎم ﺑﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻮر�ﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ).(Live Data Feed
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إ�� أن هﺬﻩ ا�خﺪﻣﺔ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﻨﺎﺳﺒﮫ و�ﻠ�ي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﮫ ،وذﻟﻚ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ �� إدﺧﺎل أواﻣﺮ اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ إ��
ً
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪاول اﻹﻟﻜ��و�ﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺘﺪاول ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻜﻦ هﺬﻩ
ا�خﺪﻣﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻣﻤﺎ ﻳ��:
� -1ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﻳﻠ�ي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺎت إدﺧﺎل اﻷواﻣﺮ و�ﺴهﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
إدار��ﺎ واﻟﺘﺤﻜﻢ ��ﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳن�جﻢ ﻣﻊ أﺣ�ﺎم أﺳﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻔﻮر�ﺔ إ�� أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
 -2ﺗﻮﻓ�� ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺪاول ﻋ�� اﻹﻧ��ﻧﺖ ﻟﻌﻤﻼﺋﮫ �ﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ا�خﺎص ��ﺬﻩ
ا�خﺪﻣﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠ��ﺎ �� �ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 -3اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮزع ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن �ﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ا�خﺎﺻﺔ ��ﺬا
اﻟﺸﺄن.
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ً
وﺣﺮﺻﺎ ﻋ�� ﺳﻼﻣﺔ ﺑيﺌﺔ اﻟﺘﺪاول ،ﻓﺈن اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻔﺤﺺ واﺧﺘﺒﺎر ﻧﻈﺎم إدارة
اﻷواﻣﺮ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� �ﺸﻐﻴﻠﮫ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻠﺒيﺘﮫ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إ�� أن اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ً
ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺘﺪاول ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﺳﻴﻠ��م ﺑﺎﻻﺷ��اك
ً
�ﺸﺎﺷ�ي ﺗﺪاول ﻣﻦ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وذﻟﻚ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻀﻮ�ﺔ ،وﺣﻔﺎﻇﺎ
ﻋ�� اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﺪاول �� ﺣﺎل ﺣﺪوث أي ﺣﺎﻻت ﻃﺎرﺋﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺗﺤﻮل دون
إﻣ�ﺎﻧﻴﺔ �ﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ ،إﺿﺎﻓﺔ إ�� اﺳﺘﺨﺪاﻣهﻤﺎ ﻹدﺧﺎل أواﻣﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت إ��
ً
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺪاول اﻹﻟﻜ��و�ﻲ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺒﺪﻻت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻟﻘﺎء هﺎﺗ�ن اﻟﺸﺎﺷﺘ�ن ﺳﺘﺨﻔﺾ
ً
ﺑﻤﻘﺪار ) (50%ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻻت اﻷﺻﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺳﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻮر�ﺔ إ�� أﻋﻀﺎء
ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن.
و�ﺠﺪر اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ�� أن ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ
اﻟﻌﻀﻮ أو ﻋﻤﻼﺋﮫ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻀﻮ ﻟﻨﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ ،و/أو ﻓﻘﺪان
اﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﺒﻮاﺑﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ) (FIX Gatewayأو ﻧﻈﺎم ﺑﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻮر�ﺔ
ﻟﻠﺘﺪاول ،و/أو ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ �ﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ ،و/أو أي ﺗﺄﺧﺮ أو ﺧﻄﺄ
�� ﺑﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻮر�ﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﺧﺎرج ﻋﻦ إرادة اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،وﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻌﻀﻮ أو أي ﻣﻦ
ﻋﻤﻼﺋﮫ اﻟﺮﺟﻮع ﻋ�� اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺄي ﺿﺮر و/أو ﺧﺴﺎﺋﺮ و/أو أي ر�ﺢ ﻓﺎﺋﺖ ﻧتﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺪي ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن اﺳﺘﻌﺪادهﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮ�ﺎت اﳌﻄﻮرة أو اﳌﺰودة ﻷﻧﻈﻤﺔ
إدارة اﻷواﻣﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﻔﺤﺺ واﺧﺘﺒﺎر أﻧﻈﻤ��ﺎ إذا رﻏﺒﺖ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﺑﺈﺻﺪار ﺷهﺎدة ﺗﺒ�ن ﻣﺪى ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي ﺳيﺴﺎﻋﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ �� اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻨﺎﺳﺐ واﳌﻮاﻓﻖ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ،
ً
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ذﻟﻚ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺒﺪﻻت ﺗتﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ا�خﺪﻣﺔ اﻟ�ي ﺳﺘﻘﺪﻣهﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟهﺬﻩ
اﻟﺸﺮ�ﺎت.

ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن
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اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﻟ�ي ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻓﺮهﺎ �� أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻷواﻣﺮ
أ -اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ:
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻠ�ي ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺪ أد�ﻰ:
 -1أن ﻻ ُ�ﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮل إ�� ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﺧﻮل
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم و�ﻠﻤﺔ اﳌﺮور ،وأن ﻻ ُ�ﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻧﻔﺴهﺎ ﻟﻠﺪﺧﻮل إ�� اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ أﻛ�� ﻣﻦ ﺟهﺎز ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
 -2ﺗﻮﻓ�� �جﻞ ﺗﺎر��� )� (Historical Logحﺮ�ﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ،
و�ﺤﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋ�� اﻷﻗﻞ:
 اﺳﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪمُ
ﺘﺪاول ،ﻣﺮاﻗﺐ ،ﻋﻤﻴﻞ(....
 ﻧﻮع اﳌﺴﺘﺨﺪم )ﻣﺸﺮف ،ﻣ ِ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪم ﺗﺎر�ﺦ ووﻗﺖ اﻟﺪﺧﻮل ﺗﺎر�ﺦ ووﻗﺖ ا�خﺮوج ﺣﺮ�ﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪم -3ﺗﻮﻓ�� ﺗﻘﺎر�ﺮ ﺣﻮل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺬ�ﻮرة أﻋﻼﻩ.
 -4ﺗﻮﻓ�� اﺳﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪم و�ﻠﻤﺔ ﻣﺮور ﻟﺼﺎ�ح ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن ��ﺪف ﺗﻤﻜ�ن اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋ�� ا�خﺪﻣﺔ ،و�ﺤﻴﺚ ﻳتﻴﺢ ﻟهﺎ اﻟﻮﺻﻮل إ��
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺬ�ﻮرة أﻋﻼﻩ.
ب -اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ:
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ ﺑﺤﺪ أد�ﻰ ﻣﺎ ﻳ��:
 -1إدﺧﺎل أواﻣﺮ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء واﻷواﻣﺮ اﳌﺘﻘﺎﺑﻠﺔ.
 -2أﻧﻮاع اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪة اﻟﺴﺮ�ﺎن:
 اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎري ﻟﻴﻮم واﺣﺪ )(Day Orderﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن
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 اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎري ﺣ�ى ﺗﺎر�ﺦ ﻣﺤﺪد )(Good Till Date GTD اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎري ﺣ�ى ��ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻴﻼدﻳﺔ )(Good Till Cancel GTC اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎري ﻟﺜﻼﺛ�ن ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ إدﺧﺎﻟﮫ )(Sliding -3أﻧﻮاع اﻷواﻣﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻌﺮ:
 أﻣﺮ �ﺴﻌﺮ ﻣﺤﺪد )(Limited Price Order أﻣﺮ �ﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﺪد )(Market to Limit -4اﻷواﻣﺮ اﳌﺸﺮوﻃﺔ:
 أﻣﺮ إﻳﻘﺎف ا�خﺴﺎرة )(Stop limit order اﻷﻣﺮ اﳌﺤﺪد ﺑﻜﻤﻴﺔ دﻧﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ )(Min Quantity اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺨﻔﻴﺔ ) (Icebergويﺸ��ط ﻟﻘﺒﻮل هﺬا اﻷﻣﺮ أن ﻻﺗﻘﻞ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﻈﺎهﺮة ﻋﻦ ) (%5ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﺮ أو ﻋﺸﺮة
أﺿﻌﺎف وﺣﺪة ﺗﺪاول اﻟﻮرﻗﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أ��ﻤﺎ أﻛ��.
 اﻷﻣﺮ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ )(FAKﻧﻮع اﻷﻣﺮ

أﻣﺮ ﺷﺮاء
أﻣﺮ ﺑﻴﻊ
اﻷﻣﺮ اﳌﺘﻘﺎﺑﻞ
اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎري ﻟﻴﻮم واﺣﺪ )(Day
اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎري ﺣ�ى ﺗﺎر�ﺦ ﻣﺤﺪد )(GTD
اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎري ﺣ�ى ��ﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻴﻼدﻳﺔ )(GTC
ً
اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎري ﻟﺜﻼﺛ�ن ﻳﻮﻣﺎ )(Sliding
اﻷﻣﺮ �ﺴﻌﺮ ﻣﺤﺪد )(Limited Price
اﻷﻣﺮ �ﺴﻌﺮ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﺪد )(Market to Limit
أﻣﺮ إﻳﻘﺎف ا�خﺴﺎرة �ﺴﻌﺮ ﻣﺤﺪد )(Stop Limit
اﻷﻣﺮ اﳌﺤﺪد ﺑﻜﻤﻴﺔ دﻧﻴﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ )(Min Quantity
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺨﻔﻴﺔ )(Iceberg
اﻷﻣﺮ اﻟ�حﻈﻲ )(FAK

ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن

ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺳﺘﻌﻼم

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ
اﻻﻓﺘﺘﺎح

ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺪاول
اﳌﺴﺘﻤﺮ

ﻣﺮﺣﻠﺔ
��ﺎﻳﺔ
اﻟﺴﻮق
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 -5اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ا�حﺪود اﻟﺴﻌﺮ�ﺔ اﳌﺴﻤﻮح ��ﺎ ،وﻣﻨﻊ إدﺧﺎل أواﻣﺮ ﺷﺮاء ﻳﺰ�ﺪ
ﺳﻌﺮهﺎ ﻋ�� ا�حﺪ اﻷﻋ�� اﳌﺴﻤﻮح ﺑﮫ ،وأواﻣﺮ ﺑﻴﻊ ﻳﻘﻞ ﺳﻌﺮهﺎ ﻋﻦ ا�حﺪ اﻷد�ﻰ
اﳌﺴﻤﻮح ﺑﮫ.
 -6آﻟﻴﺔ �ﺴﻤﺢ ﺑﺈدﺧﺎل أواﻣﺮ اﻟﺸﺮاء دون اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪي أو اﻟﻘﻮة
اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ –إذا رﻏﺒﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،-وﻋ�� أن �ﺴﺘﻤﺮ اﻟﻨﻈﺎم
ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻨﻘﺪي أو اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ �� ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪاول ﻋ��
اﻹﻧ��ﻧﺖ اﻟﺬي �ﺴﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﻌﻤﻴﻞ.
 -7ﻣﺮاﻋﺎة وﺣﺪة ﺗﺪاول اﻷﺳهﻢ �� ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن ،واﻟ�ي ﺗﺒﻠﻎ ﺳهﻢ واﺣﺪ �جﻤﻴﻊ
ً
ً
اﻟﺸﺮ�ﺎت ﺑﺎﺳﺘثﻨﺎء اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮ�ﻲ اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ وﺣﺪة ﺗﺪاوﻟﮫ ﺣﺎﻟﻴﺎ  18ﺳهﻤﺎ.
 -8ﺷﺎﺷﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺪاول ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 -9ﺷﺎﺷﺔ ﻋﻤﻖ اﻟﺴﻮق و�ﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﻌﺎر ﻋ�� ﺟﺎﻧ�ي اﻟﻄﻠﺐ
واﻟﻌﺮض.
 -10ﺷﺎﺷﺔ ﳌﺘﺎ�ﻌﺔ اﻷواﻣﺮ اﳌﺪﺧﻠﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﻻ��ﺎ وﺗﻮﻓﺮ إﻣ�ﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺤﺪ أد�ﻰ
ﻋ�� ﻣﺴﺘﻮى رﻗﻢ ا�حﺴﺎب أو اﻟﻮرﻗﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أو رﻗﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪم أو ﻧﻮع وﺣﺎﻟﺔ
اﻷﻣﺮ.
 -11ﺷﺎﺷﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﳌﻨﻔﺬة �ﺸﻤﻞ وﻗﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﺴﻌﺮ.
 -12ﺷﺎﺷﺔ ﺗﺒ�ن ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺧﻼل اﻟﻴﻮم.
 -13ﺷﺎﺷﺔ ﺷﺮ�ﻂ اﻷﺳﻌﺎر.
اﻟتﺸﺮيﻌﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎ��ﺎ �� ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ
ﻗﺎﻧﻮن اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻷﺳﺲ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ وﻣ��ﺎ ﻋ�� ﺳبﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ﻻ ا�حﺼﺮ:
� -1ﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ �� ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن.
 -2دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﺗﺪاول اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 -3أﺳﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻮر�ﺔ ﻟﻠﺘﺪاول إ�� أﻋﻀﺎء ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن.
ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن
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اﻻﻟ��اﻣﺎت واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
أ -اﻟﻮﺳﻴﻂ:
� -1ﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐ ا�خﺎص ﺑﺎ�خﺪﻣﺔ وﺗﻮﻗﻴﻌﮫ وﺧﺘﻤﮫ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل.
 -2اﻟ��ام اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻷﺳﺲ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ.
 -3اﻟ��ام اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑتﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ وﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻮر�ﺔ ��
ﻣﻮﻗﻌﮫ اﳌﺮﺧﺺ ﻓﻘﻂ.
 -4ﻃﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ إﻟﻐﺎء ﺷﺎﺷﺎت اﻟﺘﺪاول واﻻﺳﺘﻌﻼم ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻟﺪﻳﮫ �ﻌﺪ ﺟﺎهﺰ�ﺘﮫ ﻟتﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ ،ﻋ�� أن �ﺴﺘﻤﺮ اﺷ��اﻛﮫ
�ﺸﺎﺷ�ي ﺗﺪاول ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺷﺎت ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣهﻤﺎ �� ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ وإدﺧﺎل أواﻣﺮ اﻟﺼﻔﻘﺎت.
 -5ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮزيﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت �� ﺣﺎل رﻏﺒﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﻮزع ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن.
ب -اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻄﻮرة أو اﳌﻮزﻋﺔ ﻟﻨﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ:
� -1ﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻠﺐ ا�خﺎص ﺑﺎ�خﺪﻣﺔ وﺗﻮﻗﻴﻌﮫ وﺧﺘﻤﮫ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل.
 -2ﺻﻮرة ﻣﺼﺪﻗﺔ ﻋﻦ ﺷهﺎدة ��جﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ �� وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة.
 -3وﺟﻮد ﻓﺮع أو ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ �� اﻷردن ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔ�ي ﻟﻠﻨﻈﺎم.
ً
 -4ﻧﺒﺬة �ﻌﺮ�ﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﮫ ﻣﺤﻠﻴﺎ
ً
وﻋﺎﳌﻴﺎ.
 -5أي وﺛﺎﺋﻖ أﺧﺮى ﺗﺮاهﺎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن
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اﻟﺒﺪﻻت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺒﺪﻻت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋ�� اﻟﺸﺮ�ﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻟﻘﺎء اﳌﺸﻐﻠﺔ ﻟﻨﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ و/أو ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺘﺪاول ﻋ�� اﻹﻧ��ﻧﺖ
اﻟﺒﺪل
ا�خﺪﻣﺔ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺒﻮاﺑﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )  FIXﺣﺴﺐ ا�حﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﺑﺎﺣتﺴﺎب
 (Gatewayوﻧﻈﺎم ﺑﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻮر�ﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ حجﻢ ﺗﺪاوﻟﮫ إ�� ﻣﺘﻮﺳﻂ حجﻢ ﺗﺪاول
ﻟﻠﺘﺪاول
اﻟﺴﻮق ﺧﻼل آﺧﺮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ً
 2,000دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮ�ﺎ
ا�حﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ أﻗﻞ ﻣﻦ أو �ﺴﺎوي %1
ً
 4,000دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮ�ﺎ
ا�حﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ أﻛ�� ﻣﻦ %1إ�� %2
ً
 6,000دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮ�ﺎ
ا�حﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ أﻛ�� ﻣﻦ  %2إ�� %5
ً
 8,000دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮ�ﺎ
ا�حﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ أﻛ�� ﻣﻦ  %5إ�� %10
ً
 10,000دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮ�ﺎ
ا�حﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ أﻛ�� ﻣﻦ %10
إﻋﺎدة ﻓﺤﺺ ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ
 150دﻳﻨﺎر
واﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� �ﻌﺪﻳﻠﮫ

اﻟﺒﺪﻻت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋ�� اﻟﺸﺮ�ﺎت اﳌﻄﻮرة أو اﳌﻮزﻋﺔ ﻷﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻷواﻣﺮ
ﻧﻮع ا�خﺪﻣﺔ
)إذا رﻏﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺬﻟﻚ(

اﻟﺒﺪل

إﺻﺪار ﺷهﺎدة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﻄﻮرة أو اﳌﻮزﻋﺔ ﻟﻨﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ ﺑﺄن اﻟﻨﻈﺎم
ﻳﻠ�ي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻮرﺻﺔ

 3500دﻳﻨﺎر
ﺗﺪﻓﻊ ﳌﺮة واﺣﺪة

ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷهﺎدة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﻄﻮرة أو اﳌﻮزﻋﺔ
�ﻌﺪﻳﻞ اﻟﺸهﺎدة ﺳﺎر�ﺔ اﳌﻔﻌﻮل �� ﺣﺎل �ﻌﺪﻳﻞ ��خﺔ اﻹﺻﺪار.

ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن

ً
 1,750دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮ�ﺎ
 150دﻳﻨﺎر
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إﺟﺮاءات اﻟﺒﻮرﺻﺔ وإﺻﺪار اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�� �ﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم
 -1ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻮرﺻﺔ �ﻌﺪ اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺐ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟتﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻄﻠﺐ وﻣﺮﻓﻘﺎﺗﮫ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳتﻴﻔﺎﺋﮫ �جﻤﻴﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺸﺮوط واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
اﳌﻄﻠﻮ�ﺔ.
 -2ﺗﺰو�ﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺒﻮاﺑﺔ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )(FIX Gateway
وﻧﻈﺎم ﺑﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻮر�ﺔ ﻟﻠﺘﺪاول ﻟﺒيﺌﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن،
وذﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﮫ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم.
� -3ﻌﺪ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺠﺎهﺰ�ﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻹﺟﺮاء اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،و�ﻌﺪ
ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﺧﻮل إ�� اﻟ��ﻧﺎﻣﺞ و��خﺔ ﻣﻨﮫ ﻟﺘﻨﺼﻴ��ﺎ ﻋ�� أﺟهﺰة
اﻟﺒﻮرﺻﺔ –إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ،-ﺗﺒﺪأ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟ��ﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻠﺒيﺘﮫ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم.
 �� -4ﺣﺎل ﺟﺎهﺰ�ﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻮﺿﻌﮫ ﺣ�� اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌ�� ،ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺈﺻﺪار
ً
ﻛﺘﺎب ﻟﻠﻮﺳﻴﻂ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮاﻓﻘ��ﺎ ﻋ�� �ﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم إدارة اﻷواﻣﺮ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎر�ﺦ
ﻳﺤﺪد ً
ﺑﻨﺎء ﻋ�� اﻟﺘنﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻴﻂ.
� -5ﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﺸﺎﺷﺎت اﻟﺘﺪاول ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟ�ي ﺳﻴتﺴﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ
��ﺎ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺎﺣتﺴﺎب اﻟﺒﺪﻻت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋ�� اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻘﺎء اﺗﺼﺎﻟﮫ ﺑﺒﻮاﺑﺔ
ً
ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﻈﺎم ﺑﺚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻮر�ﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ هﻮ ﻣﺤﺪد �� أﺳﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻮر�ﺔ إ�� أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻮرﺻﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ �ﻌ�ن اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﺪﻻت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻟﻘﺎء اﻟﺸﺎﺷﺎت اﳌﻠﻐﺎة ﻋﻦ اﻷﺷهﺮ ﻏ�� اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
 -6ﺗﺰو�ﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺪاول اﻹﻟﻜ��و�ﻲ.
 -7اﳌﺘﺎ�ﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ �ﺸﻐﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻷواﻣﺮ دون أي ﻣﺸﺎ�ﻞ ﻓﻨﻴﺔ.

ﺑﻮرﺻﺔ ﻋﻤﺎن
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طلب املوافقة على تشغيل نظام إدارة األوامر في موقع شركة الوساطة
من خالل االتصال ببوابة تبادل املعلومات ( )FIX Gatewayونظام بث املعلومات الفورية للتداول ()Live Feed
رقم واسم شركة الوساطة
نرجو التكرم باملوافقة على االتصال ببوابة تبادل املعلومات ( )FIX Gatewayونظام بث املعلومات الفورية للتداول ( )Live Feedلتشغيل نظام إدارة األوامر
ً
 OMSمن خالل موقع الشركة املرخص ،وذلك وفقا ألحكام التشريعات النافذة.
معلوم ــات شرك ــة الوساط ــة
الهاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف والفاكس
البريد اإللكتروني
اسم ضابــط االرتباط
رقم الهاتف الخلوي والبريد اإللكتروني
معلومات عن نظام إدارة األوامر
اسم النظام ونسخة اإلصدار
اسم الشركة املطورة للنظام
تداول

عدد مستخدمي النظام (الشاشات)

استعالم

هل ترغب شركة الوساطة بتوزيع معلومات التداول إلى العمالء
أرغب

تلتزم الشركة في حال رغبتها بتوزيع معلومات التداول إلى عمالئها بتوقيع اتفاقية توزيع املعلومات مع بورصة عمان وااللتزام
بأحكامها.

ال أرغب

ال أرغب

`

هل ترغب شركة الوساطة بتقديم خدمة التداول عبر االنترنت لعمالئها
أرغب

تلتزم الشركة في حال رغبتها بتقديم خدمة التداول عبر اإلنترنت بتعبئة وتقديم طلب خدمة التداول عبر اإلنترنت وااللتزام
باملتطلبات الفنية واألحكام املنظمة لهذه الخدمة

ال أرغب

ال أرغب

`

امللحقات املرفقة مع الطلب
 .1الدليل اإلرشادي إلجراءات ومتطلبات املوافقة على تشغيل أنظمة إدارة األوامر
 .2أسس تقديم املعلومات الفورية ألعضاء بورصة عمان
تعه ـ ـ ـ ــد
أتعهد وأقر بأن املعلومات الواردة أعاله صحيحة ،كما أتعهد بتزويد بورصة عمان بأي تغيير يطرأ على هذه املعلومات بشكل فوري ،وألتزم بأحكام قانون
األوراق املالية واألنظمة والتعليمات واألسس والقرارات الصادرة بمقتضاه بما فيها أسس تقديم املعلومات الفورية ألعضاء بورصة عمان.
االسم والتوقي ـ ــع

التاري ــخ

/

/

قرار بورصة عمان
موافقة
عدم املوافقة لعدم استيفاء الشروط واملتطلبات
التاري ــخ

/

/

توقيع وخاتم البورصة

خاتم الشركة

طلب إصدار شهادة حول توافق نظام إدارة األوامر مع متطلبات بورصة عمان
اسم الشركة املطورة للنظام
اسم الشركة املوزعة للنظام -إن وجد-
نرجو التكرم باملوافقة على اختبار وفحص نظام إدارة األوامر وإصدار شهادة تبين مدى توافقة مع متطلبات بورصة عمان
معلوم ــات شرك ــة املقدمة للطلب
العنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
الهاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف والفاكس
البريد اإللكتروني
اسم ممثل الشركة (للتواصل معه)

رقم الهاتف الخلوي والبريد اإللكتروني
معلومات عن نظام إدارة األوامر
اسم النظام ونسخة اإلصدار
لغة تطوير النظام
قاعدة البيانات الخاصة بالنظام
امللحقات املرفقة مع الطلب
 .1الدليل اإلرشادي إلجراءات ومتطلبات املوافقة على تشغيل أنظمة إدارة األوامر
 .2أسس تقديم املعلومات الفورية ألعضاء بورصة عمان
توقيع الشركة
االسم والتوقي ـ ــع

التاري ــخ

/

/

قرار بورصة عمان
موافقة
عدم املوافقة لعدم استيفاء الشروط واملتطلبات
التاري ــخ

/

/

توقيع وخاتم البورصة

خاتم الشركة

املتطلبات الفنية املتعلقة بالبنية التحتية الالزمة
لتشغيل خدمة التداول عبر اإلنترنت في بورصة عمان
ً
سعيا نحو تسهيل اإلجراءات املطلوبة من شركات الوساطة لتقديم خدمة التداول عبر اإلنترنت وتخفيف
الكلف املالية املترتبة عليها لقاء ذلك ،فقد عدلت البورصة عن إلزام الوسيط بتجهيز البنية التحتية في
ً
موقعه ( ،)physical hostingوبحيث أصبح ممكنا استخدام البنية التحتية للشركة األم أو استخدام تقنيات
ً
الحوسبة السحابية ( ،)Cloud Computingوذلك وفقا للمواصفات التالية:
 -1إذا كانت شركة الوساطة تابعة لبنك أو فرع بنك مرخص للعمل في األردن ،ورغبت شركة الوساطة
باالستفادة من البنية التحتية التابعة للبنك من غرف أجهزة خادمة وأجهزة خادمة رئيسية وأجهزة
شبكات لغايات تشغيل خدمة التداول عبر اإلنترنت ،فيجوز ذلك شريطة قيام شركة الوساطة بتقديم
شهادة صادرة عن البنك يتعهد فيها بالحفاظ على أمن وسرية املعلومات وضمان استمرارية تقديم
الخدمة.
 -2إذا كانت شركة الوساطة األردنية تابعة لشركة وساطة إقليمية أو دولية ،ورغبت شركة الوساطة
املحلية باالستفادة من البنية التحتية من غرف أجهزة خادمة وأجهزة خادمة رئيسية وأجهزة شبكات
للشركة األم أو أي شركة تابع لها في دولة أخرى لغايات تفعيل خدمة التداول عبر اإلنترنت ،فيجوز
ذلك شريطة قيام شركة الوساطة املحلية بتقديم شهادة صادرة عن الشركة األم تتعهد فيها األخيرة
بالحفاظ على أمن وسرية املعلومات وضمان استمرارية تقديم الخدمة.
 -3إذا رغبت شركة الوساطة باستخدام تقنية الحوسبة السحابية ) ،(Cloud Computingالتي تتضمن
استئجار أجهزة خادمة حسب الحاجة لدى شركة مختصة توفر هذه الخدمة ،بحيث يتم تنزيل
األنظمة املشغلة لخدمة التداول عبر اإلنترنت على هذه األجهزة واستخدامها من خالل اإلنترنت بدال
من تجهيز بنية تحتية كاملة في مقر شركة الوساطة ،فيجوز ذلك شريطة أن تكون السحابة
املستخدمة سحابة محلية) ، (Local Cloudاضافة إلى قيام شركة الوساطة بتقديم شهادة تضمن
اتباع السحابة املستخدمة للمعايير العاملية في هذا املجال مثل:
 الحفاظ على أمن وسرية املعلومات
 الفصل في تقديم الخدمة واستخدام خاصية ()Virtual Private Cloud
 القدرة على توفير ()Reliability and Availability
 توفير خطوط اتصاالت أمنة وتوفير بدائل لها
PCI DSS Certificate 
)Cloud Security Alliance (CSA 
ISO/IEC 27000 Standards 

