
1 

 

 تبيان إفصاح بمخاطر التداول عبر اإلنترن

 
 

، وحيث أنني أرغب (أوراق لالستثمار) الوطنية للخدمات المالية الشركةأنا الموقع أدناه وبصفتي عميال لدى 
شركة البعدم مسؤولية ، فإنني أقر شركة الوطنية للخدمات المالية ألمن خالل  تبتداول األوراق المالية عبر اإلنترن

أو أي من موظفيها أو تابعيها عن أي عطل أو ضرر أو خسارة أو كسب فائت قد  خدمات الماليةالوطنية لل
 تلحقني أو تصيبني نتيجة أي من األمور التالية: 

 

مخاطر  إفشاؤه للغير مما يترتب عليه أوفي عدم المحافظة عليه  إهماليي و/أو فقدان كلمة المرور الخاصة بحساب .1
ساءة استخدامتمكن طرف ثالث من ا عديدة   . هلدخول وا 

مما قد  الخاص بالشركة وعدم معرفتي وتمكني من وظائفهآلية عمل برنامج التداول عبر االنترنت عدم اطالعي على  .2
 .قد تحقق خسارة غير مرغوب بها  أخطاءارتكابي  إلىيؤدي 

على شبكة االنترنت  لتقديم خدمة سيطرة  أيال تملك  الشركة الوطنية للخدمات المالية )أوراق لالستثمار(نظرًا الن  .3
الذي  األمرالتام للخدمة  أواالنقطاع الجزئي  إلىالتي تتعرض لها الشبكة قد تؤدي  األعطالالتداول للمستثمرين فان 

االتصال فورا  الحالةنظام التداول االلكتروني وعلى المستثمر في هذه  إلىالمدخلة  األوامريعني فقدان االتصال مع 
 األوامربالسيطرة على الشركة  معن المشكلة لتقو  لإلبالغ الوطنية للخدمات المالية )أوراق لالستثمار(الشركة مع 

 .العميل ألوامرالطريقة التقليدية بالتداول لحين عودة الخدمة وفقا  إلىالمدخلة والعودة 

ة من نظام ل التبليغ الواردتأخير في استالم معلومات التداول ورسائو سرعة االتصال مع شبكة االنترنت البطء في  .4
 .نتيجة لذلك نظام التداول االلكتروني إلىالشراء والبيع  أوامر إرسالخر التداول بخصوص األوامر، وتأ

 حتى ازدياد شدة التزاحم على الخدمة التي يقدمها الوسيط لعمالئه أو ازدياد حدة نشاط حركة التداول بشكل مفاجئ .5
احتمالية تأخر  يتراسلها من خالل شبكة االنترنت وبالتال المعلومات التي يتم ازدياد زخم على ذلك منيترتب وما 

الدور الذي  إلى إضافة من قبل الشركة تحديث أسعار األوراق المالية على البرنامج المستخدم أووصول المعلومات 
 .االتصال بالخدمة لفش أوقد تلعبه في انقطاع 

العمليات  إتمامتقليل فرصة  إلىالخاص بالمستثمر قد تؤدي  اآلليحاسب التي قد يتعرض لها  جهاز ال األعطال إن .6
حتى عدم استالم رسائل  أواالنترنت لالتصال بالخدمة  إلىالدخول  إمكانيةعدم  أوعدم التمكن من تنفيذها نهائيا  أو

دورية من قبلي لجهاز  صيانة إجراءالمدخلة لذا يجب  األوامرالتبليغ الواردة من نظام التداول االلكتروني بخصوص 
 مفاجئه. ألعطالالخاص بي خشية تعرضه  اآلليالحاسب 

علي  الذ الل برنامج التداول عبر االنترنتومعلومات تداول األوراق المالية التي يتم بثها من خ أسعارخطاء في األ .7
بالغالتوقف فورا   .الوسيط بذلك خشية تحقق خسائر غير مرغوب بها وا 

من قبل المحتالين ومنتحلي  إرسالهاكة االتصال بما في ذلك اعتراض رسائل التبليغ أو دخل طرف ثالث في شبت .8
(، وقيام أي Stalkersلغايات العبث )مواقع شبكة االنترنت  ( ومترصديHackersاآلخرين والمتسللين )شخصيات 

الفيروسات بما في ذلك  بي أو المستخدم من قبليجهاز الحاسب اآللي الخاص  إلىبرامج وأنظمة  بإدخالرف ثالث ط
الحاسب  أنظمةيمكن أن تتداخل مع أو تتلف االتصاالت وتسبب ضررا في  وبرامج التطفل والتسلل وأي برمجيات

دائما بتشغيل البرامج الحاجبة والواقية من المتطفلين والمتسللين والبرامج المضادة  أقوم أنلذا يجب   اآللي المستخدم
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الذي يكفل الحد من  األمرهذه البرامج  هتتطلبة عملية تحديثها بشكل دوري ووفقا لما للفيروسات والعمل على متابع
 .اآلليالحاسب  أجهزةمخاطر تدخل طرف ثالث في 

أي من الموظفين من قبل  لي سواء تمت من قبلي أوالحاسب اآللي التابع  أنظمةعلى  الداخليةتعديالت أية  .9
 والعاملين لدي. والمستخدمين

 وعدم حمايتها. والسرية الحساسةفي التعامل مع البيانات  و تقصيريإهمالي و/أ  .10

على جهاز الدخول األخرى كلمات السر وآليات مراقبة حماية  (firewallsالحاجبة والواقية ) برامج عدم توفير  .11
 .بيالحاسب اآللي الخاص 

 لدوري لشبكة االنترنت.ناجمة عن االستخدام العادي والطبيعي وا ية مخاطر أخرىأ  .12
 

والحماية والوسائل المستخدمة لغايات االقتحام والدخول الى مواقع االنترنت  األمنعلى علم بأن تقنيات  كما أقر وأتعهد بأنني
ام شبكة االنترنت تتزايد بصورة ناتجة عن استخد أخرىمخاطر  وأيةوالعبث بها واالعتراض والتدخل في اتصاالت االنترنت 

االنترنت واليات تنفيذ عمليات  تاتصاال نباستمرار وتحسيوحمايتها  ع الوقت وانه من الضروري متابعتي لتحديثهاردة ممط
 التداول التي تتم من خالل شبكة االنترنت.

 

 

 

 
 

 نصائح للمستثمر:
 

 

  الشراء والبيع الخاصة به بنفسه دون  أوامر بإدخالقيامه  إلى إضافةالمالية بشكل حي  وراقاألعلى الرغم من أن المستثمر يقوم بمتابعة حركة تداول
أوال إلى أنظمة الوسيط للتحقق  المدخلة يتم تمريرها األوامريدرك بان  أنانه يجب على المستثمر  إالالحاجة لالتصال مع الوسيط لتفويضه بذلك 

توجيهها الكترونيا إلى نظام التداول االلكتروني في البورصة. د األوراق المالية وأية شروط أخرى ومن ثم يتم الكترونيا من كفاية الرصيد النقدي أو رصي
لى تنفيذ لذا على المستثمر أن يتريث قبل الحكم على وصول األمر إلى نظام التداول االلكتروني وأال يحاول تكرار إدخال األمر حتى ال يؤدي ذلك إ

وب بشرائها أو بيعها وعلى المستثمر أن يدرك ويوافق على انه هو المسؤول دون سواه عن أي تكرار ألوامره المدخلة من كميات مضاعفة غير مرغ
 خالل االنترنت.

 .االطالع على سياسة الحماية والسرية التي تطبقها أوراق 

 آليةالوسيط بها وعن  إلبالغو في حال وجود مشاكل سؤال أوراق عن كيفية االتصال المباشر مع خدمة العمالء في حال االستفسار عن الخدمة أ 
 العمل التي تعتمدها  أوراق في حاالت الطوارئ.

 تنفيذ هذا األمر على الفور فقد يتأخر وصول األمر المدخل إلى النظام البيع من خالل البرنامج ال يعني  أوالشراء  أوامر بإدخالقيام المستثمر  إن
 أنظمةلدى  األمرالتحقق من  آليةتأخر ناتج عن  أووالبرامج المستخدمة  األنظمة أوتعطل شبكة االنترنت  أول فش)ألسباب عديدة والمتمثلة في 

ازدياد حدة نشاط حركة  أونتيجة تزاحم شديد على الخدمة المقدمة من قبل الوسيط  أيضا أونظام التداول االلكتروني  إلىالوسيط قبل تمريره 
قبل وصول األمر إلى نظام التداول االلكتروني وبالتالي يتم تسجيل األمر على سجل األوامر  قوى العرض والطلبتغير  أوالتداول في البورصة 

فقط وال يضمن او يقوم بتنفيذ  أن يدرك بأن ما يقدمه الوسيط هو خدمة إلدخال أوامر الشراء والبيع من خالل االنترنت فعلى المستثمربانتظار التنفيذ( 
 عليه أن يتابع حالة األمر المدخل التي يبلغ بها وعدم محاولة تكرار إدخال نفس األمر. هذه األوامر ويجب

 المدخل فقد ال يتم تحديث أرصدة الحساب بشكل فوري ومتزامن مع التنفيذ وذلك يعود إلى احتمالية  في بعض الحاالت وعلى الرغم من تنفي األمر
نتيجة لألسباب واألعطال المذكورة سابقا فعدم استالم رسالة تأكيد ال يعني بالضرورة عدم تنفيذ األمر   التبليغ بتنفيذ األمر المدخل ةتأخر استالم رسال

التصال لذا يجب أن يتحلى المستثمر بالتروي ومتابعة الرسائل المستلمة وعدم محاولة إعادة إدخال األوامر وفي حال عدم استالم أي رسالة يفضل ا
بالغه بالمشكلة. عن حالة رمع الوسيط لالستفسا  األمر المدخل وا 
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  الحاسب  يجب على المستثمر أن يتقيد بالمتطلبات الفنية الدنيا التي يحددها الوسيط والواجب توفرها في خط االتصال مع شبكة االنترنت وفي أجهزة
 اآللي المستخدمة لتشغيل الخدمة.

  تغيير كلمة المرور والتي تشمل إيقاف كلمة المرور واستبدالها بكلمة جديدة بعد ان العميل يقوم باالتصال مع أوراق لفي حال ضياع كلمة المرور فإن
 يقوم الوسيط بالتأكد من هوية المتصل(
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