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حرصا ً من الشركة علي راحتك و رغبتها في تقديم أفضل الخدمات  ،فقد قامت الشركة بتحديث خدمة التداول االلكتروني
عبر شبكة االنترنت.
 يوفر نظام التداول االلكتروني عبر شبكة االنترنت ميزة التحكم الكامل في محفظتك بدون تدخل أي طرف اخر مما يتيح
لك الخصوصية التامة و الكفاءة باالضافه إلي شركة سمسرة كاملة أينما كنت.
 يتيح لك الدخول طوال األربع و عشررررررررين سررررررراعة عبر موقعنا علي شررررررربكه االنترنت إلي مميع المعلومات التي تعزز
قراراتك في ممال التداول االلكتروني .
 يمكنك من االطالع علي األسعار المباشرة و المداول الزمنية الفعلية و سمالت أنشطة الحساب ،مع مراعاة الخصوصية
التامة للعميل.
 يتميز البرنامج المستخدم بالسهولة التامة في التعامل.
 دعم كامل للعميل إما بواسطة البريد االلكتروني أو عبر الهاتف.
 -1أضافه األوامر في أي وقت بعد انتهاء الملسة
 -2سهوله اختيار السهم المراد أضافه األمر عليه
 -3أضافه شروط معينه علي تنفيذ األمر
 -4معرفه الحد األقصى واالدني للسهم
 -5تحضير االوامر في شاشه قبل ارسالها للسوق اذا اردت ذلك
 -6تعديل االوامر المعلقه في السوق بطريقه سهله مدا
 -7سهوله نسخ االمر وإرساله مره أخري
 -8الغاء اكثر من امر في نفس الوقت
 -9أضافه أوامر مرتبطه ببعضها بحيث انه في حاله تنفيذ امر لك ان تختار ماذا يحدث في األمر الثاني

 -يتم التعامل مع حساب التداول االلكتروني من خالل قائمه التداول االلكتروني المشار اليها بالصوره التاليه

يتكون البرنامج من عده قوائم لتسهيل استخدامه
 )1التداول اللحظي

1

 اضافه امر  :وفيها يتم اضافه االوامر
 مسوده االوامر :ويضاف فيها االوامر لتحضيرها فقط ثم ارسالها للسوق
 االوامر القائمه  :وفيها يتم متابعه االوامر الموموده في السوق
 )2تاريخ التداول
 االوامر :لالستعالم عن االوامر
 التنفيذات  :لالستعالم عن تفاصيل التنفيذات
 الفواتير  :لالستعالم عن تفاصيل الفواتير
 )3التقييم
 موقف عميل  :لمعرفه الموقف الحالي للنقدية واألسهم
 كشف حساب  :لالستعالم عن كافه حركات حساب العميل
 كشف حساب النقدية  :لالستعالم عن حركات االيداع والسحب فقط
 التحويل النقدي  :لتحويل النقديه المتاحه بين حسابات العميل
 نقل االسهم  :لتحويل االسهم التي تمت تسويتها بين حسابات العميل
 عمر الدين  :وتستخدم في حاله استخدام خاصيه الهامش
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 )4مناذج







ايداع  :الرسال اشعار االيداع في حسابنا في البنك
سحب  :طلب تحويل من رصيد العميل المتاح للبنك الخاص به
اقتراحات  :الرسال مقتراحات العمالء للشركه للنظر فيها
اكتتابات  :الرسال طلبات االكتتابات
شكوي  :الرسال الشكاوي للشركه
تغيير البيانات  :وفيها طلب تغيير البيانات الشخصيه

 )5طلبات :
 فك حجز اسهم  :لطلب فك حمز االسهم من الشركه
 تحويل محفظه  :لطلب تحويل محفظه من حفظ الي حفظ اخر
 حجز اسهم  :لطلب حمز اسهم في الشركه
 )6حسايب






حسابي  :وهي لمعلومات حساب العميل
سجل االحداث  :وفيه كل العمليات التي نفذها العميل من البرنامج
شهادة التوقيع  :وهي خاصة بالتوقيع االلكتروني
صندوق الوارد  :وفيه كل الرسائل التي من البورصه او الشركه
ارشيف الرسائل  :وفيها ارشيف لكل الرسائل القديمه

 -يتم الدخول علي برنامج التداول االلكتروني عن طريق الضغط علي أي من األزرار المشار إليها في الصوره التاليه

 -1عند النقر علي دخول التداول يتم الدخول علي الشاشه التاليه

 -2عند النقر علي اضافه امر يتم الدخول علي الشاشه التاليه

يتم ادخال اسم المستخدم و كلمه المرور ويتم معرفتهم في بدايه التعاقد عن طريق ارسال بريد الكتروني لتفعيل الحساب
وبعد ذلك يتم الضغط علي زر دخول ثم يتم الدخول علي الشاشه التاليه ....

وفيها يتم االجابه عن السؤال الظاهر والذي تم اختياره ضمن ثالث اسئله في بدايه تفعيل الحساب ثم الضغط علي رز
تحقيق ثم يتم الدخول علي حساب التداول االلكتروني وستظهر الشاشه التاليه ...

وفيها تظهر اهم االخبار التي نريد ان ننوه عنها للعمالء ويمكن اغالقها من زر االغالق اعلي اليمين

 .Iالتداول اللحظي
 .iإضافة أمر

 )1العميل :
يظهر من خالله حسابات العميل
 )2القوه الرشائية :
وعند النقر عليها تظهر المعلومات التالية :
 متاحة  :النقدية المتاحة للسحب بيع ذات الجلسة  :قيمه بيع في نفس الملسة تحت التحصيل  :قيمه بيع تحت التسوية  : Credit/Marginقيمه الشراء الهامشي المتاحة )3نوع االمر :
وفيها يتم اختيار شراء او بيع ويتم التفرقة بين لون كل أمر للتاكيد علي تغير نوع االمر

 )4نوع تسويه االمر :
وفيه يتم تحديد الكميه المراد بيعها حسب تسويتها
  : T+0لبيع الكميه التي تم شرائها اليوم  : T+1لبيع الكميه التي تم شرائها امس مسوي  :لبيع الكميه التي تم شرائها من يومين او اكثر )5اشاره السوق :
وهو إرسال األمر إلي السوق حينما يكون اخر سعر في السوق هو سعر االمر
 )6اسم الورقة :
وفيها يتم اختيار الورقة المطلوبة وذلك بكتابه اما مزء من اسم الورقة أو كود رويتر

 )7أسهمي :
وعند النقر عليها تظهر قائمه باألسهم المومودة في محفظتي
 )8الكميه :
وفيها تحديد كميه االسهم المراد التعامل عليها
 )9امني الحفظ :
وفيها تحديد بنك الحفظ المراد التعامل عليه
 )10السعر :
وفيها يمكن اختيار سعر السوق او السعر الذي يريده العميل
 )11تاريخ االنتهاء :
وفيها يمكن اختيار فتره صالحيه االمر :
 اليوم  :إذا لم ينفذ يحذف من السوق تلقائيا صالح حتى إلغاءه  :يظل في السوق الي ان يتم الغاءه عن طريق العميل -صالح حتي تاريخ  :يظل في السوق الي التاريخ المحدد من قبل العميل

 )12قيمه االمر :
ويتم حسابها كالتالي :
 في حاله الشراء  ( :كميه * سعر )  +العموله في حاله البيع  ( :كميه * سعر ) – العمولهملحوظه  :العموله في اثناء الملسه تقريبيه الي ان يتم اصدار الفاتوره اخر اليوم
 )13طريقه التنفيذ :
يتم استخدامه في حاله اضافه شرط لتنفيذ كميه االمر
  : Regularتنفيذ اي كميه لالمر ويظل في السوق الي انتهاء مدته او تنفيذه او الغائه  : AONتنفيذ الكميه كلها او ال ولكن يظل في السوق الي انتهاء مدته او تنفيذه او الغائه  : FAKتنفيذ اي كميه من االمر في وقت اضافه االمر والغاء باقي االمر  : FOKتنفيذ كل كميه االمر في وقت اضافه االمر او الغائه  : MFتحديد اقل كميه للتنفيذ لالمر )14رشطي:
وهذا االختيار يتيح اضافه شروط علي ارسال االمر للسوق وذلك يتم بالخطوات التاليه
 اختيار احد الشرررروط اما سرررعر االغالق او اخر سرررعرتنفيذ او نسبه التغير لسعر التنفيذ او نسبه التغير لسعر
االغالق
 اختيار احد العالقات الحسررابيه لتنفذ علي الشرررط الذيقمت باختياره
 اضافه قيمه الشرط في المربع الثالث )15وضع االمر يف الجلسه الرئيسيه
وهذا االختيار يمعل االمر يظهر في السوق عند بدايه الملسه الرئيسيه وليس في الملسه االستكشافيه وذلك في حاله
وضع االمر قبل ميعاد الملسه الرئيسيه
 )16امر خاص :
في حاله الرغبه في اضافه امر معلق في السوق الي حين الغاء التعليق من شاشه االوامر القائمه
 )17اضافه االمر:
وهو اضافه االمر للسوق وبه كل االختيارات المضافه من العميل

 )18اضافه ايل املسودة :
وهو أضافه األمر بكل االختيارات ولكن ليس للسوق الرئيسي بل لمسوده االوامر وهذه بمثابه تحضير للالوامر قبل
ارسالها للسوق وبعد ذلك يتم الدخول علي شاشه مسوده األوامر 2وإرسال األوامر المطلوبة للسوق
 )19كامل الرصيد :
وهذا يكون كامل الرصيد في حاله الشراء وكامل الكميه في حاله البيع ويعني :
 كامل الرصيد  :هو حساب عدد االسهم المتاحه للشراء بالنسبه للسهم المحدد والسعر المطلوب كامل الكميه  :هو اضافه كل الكميه المتاحه للبيع من السهم المحدد )20مسح:
يفيد في مسح كل البيانات الموموده في الشاشه
 )21اسعار السهم :
 اخر سعر  :سعر اخر تنفيذه تمت علي السهم قبل اختيار السهم سعر االغالق  :متوسط سعر السهم الي وقت اختياره الحد االدني  :اقل سعر ممكن ان يتم اضافته في االمر و قبوله من البورصه للسهم في هذا اليوم الحد االعلي  :اعلي سعر ممكن ان يتم اضافته في االمر و قبوله من البورصه للسهم في هذا اليوم اكبر كميه ذات الجلسه  :اكبر كميه يمكن ان يتم بيعها من شراء اليوم من السهم الذي تم اختياره نقطه الدعم  :السعر المحتمل عنده ان يعكس السهم اتماهه الي اعلي -نقطه المقاومه  :السعر المحتمل عنده ان يعكس السهم اتماهه الي اسفل
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 .iiمسودة األوامر
هذه الشرراشررة خاصررة بتحضررير األوامر ثم إرسررالها للسرروق تسرراعد في ترتيب األفكار وترتيب األوامر التي سرروف يتم
التعامل عليها خالل اليوم

 )1تحديث  :اعاده تحديث الصفحه لمعرفه الوضع الحالي لالوامر
 )2ارسال  :ارسال كل االوامر المحدد عن طريق اختيار رقم ()4
 )3حذف  :حذف كل االوامر المحدد عن طريق اختيار رقم ()4
 )4تحديد الكل  :لتحديد كل االوامر الموجوده بالصفحه
 )5تحديد االمر  :لتحديد امر واحد
 )6تعديل  :لتعديل االمر ويكون شكل االمر في اثناء عمليه التعديل كاالتي -:



لحفظ التعديل



للترامع عن التعديل

 )7حذف  :لحذف امر واحد
 )8ارسال :الرسال االمر الي السوق مع وجوده في المسوده
 )9ارسال و حذف :ارسال االمر الي السوق وحذفه من المسوده
 )10عدد االسطر يف الصفحه  :للتحكم في عدد االوامر التي تح ان تههر في الصفحه الواحده
 )11التحكم يف الصفحات  :للتحكم في االنتقال بين صفحات االوامر

 .iiiاألوامر القامئة
هذه الشاشة خاصة باألوامر الموموده في السوق بالفعل و تساعد تعديل او حذف هذه االوامر

 )1عرض  :اعاده تحديث الصفحه لمعرفه الوضع الحالي لالوامر
 )2حذف  :حذف كل االوامر المحدده
 )3تحديد الكل  :لتحديد كل االوامر الموموده بالصفحه
 )4تحديد االمر  :لتحديد امر واحد
 )5حاله االمر  :معرفه حاله االمر هل تم ارساله الي البورصه ام ال
 )6امر مرتبط  :وهي توضح رقم االمر المرتبط بتنفيذه هذا االمر
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 )7عمليات االمر  :وفيها توضيح لمراحل انتقال االمر بين العميل والبورصه كما بالشكل التالي

 )8نسخ االمر  :وهو امكانيه نسخ نفس االمر بكل شروطه وارساله للبورصه في اقل وقت ممكن
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 )9تعديل االمر  :وهو امكانيه اضافه اوامر مرتبطه وعند الضغط عليه يظهر اشكل التالي

-

االوامر المرتبطه :
وهي امكانيه وضررع اوامر مرتبطه ببعضررها أي اضررافه شررروط تنفيذ امر بتنفيذ امر اخر و تنقسررم الي طريقتين
كل منهم له استخدام ليفيد العميل في طريقه تداول معينه كما يلي :
 )aلو تم :
وتفيد في انه اذا تم تنفيذ االمر يتم ارسرررال امر اخر الي البورصررره بشررركل تلقائي وعند الضرررغط عليه يظهر
الشكل التالي

وذلك لالستفاده من هدفين حسب حاجه العميل وهم
 اخذ الربح  :وذلك الخذ الربح بين فرق السعر بين االمر االصلي وامر اخذ الربح
مثال :تم الشراء بـ  10وتريد البيع في حاله ان السعر اصبح 11
 ايقاف الخساره  :وذلك اليقاف الخساره بين فرق السعر بين االمر االصلي وامر ايقاف الخساره
مثال :تم الشراء بـ  10وتريد البيع في حاله ان السعر اصبح 9

 )bامر يلغي امر :
وتفيد في امكانيه اضافه امرين اذا تم تنفيذ احدهم يتم الغاء الثاني بشكل تلقائي وعند الضغط عليه يظهر
الشكل التالي

 )10تحديث االمر  :وهي امكانيه تعديل االمر نفسه دون اضافه أي اوامر مرتبطه وعند الضغط عليه يظهر الشكل التالي
 )11امر خاص  :اليقاف و تفعيل االوامر مع مالحظه انه في حاله معل االمر خاص فهو لن ينفذ اذا ماء السعر
 )12الغاء  :لاللغاء االمر
)13عدد االوامر يف الصفحه  :للتحكم في عرض عدد االوامر في الصفحه الواحده
 )14عدد الصفحات  :للتنقل بين الصفحات لرؤيه كل االوامر
 )15اوامر اليوم  :وهي االوامر التي تم اضافتها هذا اليوم فقط

 .IIتاريخ التداول
 .iاالوامر
هذه الشاشة خاصة باالستعالم عن االوامر التي تم اضافتها في اي وقت

 )1العميل  :الختيار الحساب المطلوب االستعالم عنه
 )2السهم  :الختيار السهم المطلوب االستعالم عنه او الكل
 )3البورصه  :دائما البورصه المصريه
 )4الحاله  :الختيار حاله االمر المطلوب االستعالم عنه او الكل
 كل االوامر  :كل حاالت االوامر اوامر صالحه  :االوامر التي لم تلغي او تم رفضها من البورصه اوامر موقوفه  :االوامر التي تم ايقافها من العميل اوالبورصه اوامر منتهيه  :االوامر التي تم انتهاء فتره صالحيتها اوامر ملغاه  :االوامر التي تم الغائها اوامر قائمه  :االوامر الموموده في البورصه و ممكن ان تنفذ اوامر منفذه جزئيا  :اوامر تم تنفيذ مزئ من الكميه اوامر منفذه كليا  :اوامر تم تنفيذ كل الكميه اوامر مرفوضه  :االوامر التي لم تلغي او تم رفضها من البورصه )5الفرته  :الختيار الفتره التي تم اضافه االوامر بها ومطلوب االستعالم عنها

 )6النوع  :الختيار نوع االمر المطلوب االستعالم عنه او الكل
 الكل  :الختيار كل انواع االومر شراء  :الختيار اوامر الشراء فقط بيع  :الختيار اوامر البيع فقط شراء وقف خساره  :اختيار اوامر الشراء التي تمت اضافتها باشاره سوق بيع وقف خساره  :اختيار اوامر البيع التي تمت اضافتها باشاره سوق )7نوع البيع :
الختيار نوع امر بيع المطلوب االستعالم عنه او الكل وال تعمل اال في حاله
اختيار نوع االمر اما بيع او بيع وقف خساره
 )8عرض  :لعرض االختيارات التي تمت تحديدها
 )9تفاصيل االمر  :لمعرفه مراحل ارسال وتعديل والغاء االمر
 )10نسخ  :الضافه نسخه من االمر للسوق مره اخري
 )11اصدار :
-

 :لتصدير البيانات التي تم االستعالم عنها في ملف Word
 :لتصدير البيانات التي تم االستعالم عنها في ملف Excel
 :لطباعه البيانات التي تم االستعالم عنها

 .iiالتنفيذات
هذه الشاشة خاصة باالستعالم عن التنفيذات التي تمت في اي وقت وبها بعض من اختيارات شاشه االوامر

 .iiiالفواتري
هذه الشاشة خاصة باالستعالم عن الفواتير التي تمت في اي وقت وبها بعض من اختيارات شاشه االوامر

 .IIIالتقييم
 .iموقف العميل
هذه الشاشة تفيد بالموقف الحالي للنقديه واالسهم للعميل

 -1املحفظه :
 نقدية  :رصيد العميل النقدي في الحساب اسهمي  :تقييم اسهم الحساب بسعر السوق اجمالي قيمه الحساب  :نقديه  +اسهمي -ربح  /خساره غير محققه  :مقارنه التكلفه بسعر السوق

 -2نقدية :
 العمله  :اسم العمله التي تخص الرصيد جاري  :وهو رصيد الحساب في بداية اليوم نقديه موقوفه  :وهي القيمه من الرصيد التي تم طلب اوامر شراء بها ولم تنفذ بعد تحت الدفع  :وهي قيمه اوامر الشراء التي تم تنفيذها بالفعل تحت التحصيل  :وهي قيمه البيع التي لم يتم تسويتها بعد متاحه  :الرصيد المتاح للسحب القرض  :قيمه القرض الحاصل عليه من الشركه بيع ذات الجلسه  :وهي قيمه البيع التي تمت اليوم القوه الشرائيه  :وهو الرصيد المتاح للشراء -3اسهم :
 اضافه امر  :امكانيه اضافه امر شراء او بيع علي الورقه المحدده السهم  :اسم السهم امين الحفظ  :اسم البنك الذي يتم حفظ السهم عليه الكميه  :عند الوقوف عليها بالسهم يظهر شكل يفيد كميات الورقه بحسب تسويتها كما يلي : متاحه  :الكميه الممكن ان يتم عمل امر بيع لها
 :T+0 الكميه التي تم شرائها اليوم ويمكن بيعها اليوم
 محجوزه  :الكميه الموموده في اوامر بيع لم تتم بعد
 تحت التسويه  :الكميه التي لم يتم تسويتها بعد
 : T+1 الكميه التي تم شرائها امس ويمكن بيعها اليوم
 متوسط التكلفه  :متوسط تكلفه شراء السهم اجمالي التكلفه  :عدد االسهم * متوسط التكلفه سعر السوق  :السعر الحالي للسهم ويتم تحديثه بتحديث الصفحه القيمه السوقيه  :عدد االسهم * سعر السوق وزن السهم النسبي  :%نسبه قيمه السهم بالنسبه الي اممالي االسهم ربح  /خساره غير محققه  :مقارنه التكلفه بسعر السوق ربح  /خساره غير محققه  : %نسبه الربح بالنسبه الي اممالي التكلفه -4شكل بياين لالسهم :
شكل يبين نسبه السهم الممالي للمحفظه
 .iiكشف حساب
هذه الشاشة تعرض كشف حساب للعمله والفتره المحدده

 .iiiكشف حساب النقدية
هذه الشاشة تعرض كشف حساب النقديه اي االيداع والسحب للعمله والفتره المحدده

 .ivالتحويل النقدى
هذه الشاشة تستخدم في تحويل النقديه متاحه من حساب لالخر للعمله المحدده

 .vنقل االسهم
هذه الشاشة تستخدم في نقل كميات االسهم المتاحه من حساب لالخر

 .viعمر الدين
هذه الشاشة تستخدم في معرفه طول فتره الدين

 .IVمناذج
 .iمنوذج إيداع
الرسال اشعار االيداع من العميل في حسابنا في البنك الضافه القيمه في حساب العميل

 .iiمنوذج سحب
لطلب سحب الرصيد المتاح او مزء منه بشيك او تحويل الي حساب العميل في البنك

 .iiiمنوذج اقرتاحات
الرسال اي اقتراحات الداره الشركه

 .ivمنوذج اكتتاب
تستخدم الرسال طلب اكتتاب

 .vمنوذج شكوي
الرسال اي شكوي الداره الشركه

 .viمنوذج تغيري البيانات
الرسال طلب تعديل بيانات العميل

 .Vطلبات
 .iطلب فك حجز أسهم
لطلب فك بعض االسهم من الحمز بالشركه وذلك باختيار السهم والكميه وبنك الحفظ والضغط علي اضافه سهم ثم
الضغط علي ارسال

 .iiطلب تحويل محفظة
لطلب تحويل بعض االسرررهم من بنك حفظ الي بنك حفظ اخر وذلك باختيار السرررهم والكميه وبنك الحفظ وبنك الحفظ
االخر والضغط علي اضافه سهم ثم الضغط علي ارسال

 .iiiطلب حجز اسهم
لطلب حمز كميه من سررهم محدد وذلك باختيار السررهم والكميه وبنك الحفظ والضررغط علي اضررافه سررهم ثم الضررغط
علي ارسال

 .VIحسايب
 .iحسايب
ومن خاللها يتم معرفه بعض المعلومات وتغيير البعض االخر للحساب كما يلي :
 -1بيانات حسايب :
ومن خاللها يتم معرفه بيانات الحسرررراب وفي حاله تغيير اي من تلك البيانات يرمي ارسررررال طلب تغيير بيانات
من خالل استخدام نموذج تغيير البيانات من قائمه نماذج

 -2تغيري كلمه املرور :
ومن خاللها يتم تغيير كلمه السر من خالل :
 كتابه كلمه السر الحاليه كتابه كلمه السر المديدة ويمب االلتزام بالتعليمات الموموده في اسفل الصفحه -تاكيد واعاده كتابه كلمه السر المديده

 -3تغيري عامل الدخول الثاين :
ومن خاللها يتم تغيير الثالث اسئله واماباتهم

 -4االعدادات :
ويتم تحديد بعض من اعدادات الحساب لتكون اساسيه عند الدخول

-

نوع االمر االفتراضي  :هو اختيار انه عند الدخول هل يكون هناك نوع امر معين محدد تلقائيا ام ال
مده الصالحيه االفتراضيه  :هو اختيار انه عند الدخول تكون مده صالحيه االمر محدده تلقائيا
عنوان  Urlاالفتراضيييييييي  :هو اختيار ما الصرررررررفحه المطلوب دخول ها تلقائيا عند الدخول علي التداول
االلكتروني
اختيار اللغه  :هو اختيار ما اللغه المطلوبه عند الدخول علي التداول االلكتروني
امين الحفظ االفتراضي  :هو بنك الحفظ المطلوب ان يكون افتراضي في االمر
اظهار ( اضييييافه الي المسييييوده )  :ان يتم تحديد هل مطلوب ان يكون اضررررافه الي المسرررروده موموده في
شاشه اضافه امر ام ال

 .iiسجل األحداث
تستخدم لمرامعه كافه العمليات التي تمت من خالل الحساب

 .iiiشهادة التوقيع
تستخدم لضبط امكانيه التوقيع االلكتروني
 .ivصندوق الوارد
وبها كافه الرسائل المرسله من البورصه او الشركه للعميل ويمكن نقل بعض الرسائل الي ارشيف الرسائل

 .vأرشيف الرسائل
وبها كافه الرسائل التي نقلها العميل من صندوق الرسائل

عزيزي العميل
الي هنا قد انتهي شرح التداول االلكتروني وناكد اننا ننتظر كل اقتراحات سيادتكم واستفساراتكم عن طريق
استخدام نماذج المقتراحات او الشكوي او باالتصال المباشر او البريد االلكتروني
وتذكر دامئا ان شعارنا هو

