إرشادات عامة لالستثمار في البورصة عبر اإلنترنت:
 -1التركيز في إدخال األوامر :يتوجب عليك كمستثمر أن تتوخى أقصى
درجات الحذر في إدخال أوامر البيع والشراء ،وأن تتخذ القرار
المناسب في الوقت المناسب في كل حالة ،حيث أن سرعة تنفيذ
األوامر على االنترنت ال تعطيك فرصة تغيير الرأي بعد إدخال أمر
تنفيذ الصفقة على االنترنت.
 -2معرفة القواعد الرئيسية للتداول عبر االنترنت :من المفيد جدا التعرف
على الممارسات الجيدة وتوصيات الخبراء من واقع التجربة بشأن أفضل
الطرق للتداول الحذر والسليم عبر االنترنت .يجب بذل الجهد لتحقيق
الفهم العميق للقواعد األساسية لالستثمار في األسهم عبر االنترنت،
واألخذ في االعتبار أن السهولة والسرعة التي يتم بها التداول عبر
اإلنترنت يترتب عليها المزيد من الحذر حتى ال تتكبد خسائر.

مالحظات ختامية هامة:
•للتمكن من التداول عبر اإلنترنت ،يفوض المستثمر شركة الوساطة
التي يشترك من خاللها بأن تقيد على حسابه ما يستحق عليه من
رسوم وعموالت ,وذلك من خالل اإلتفاقية التي سيقوم بتوقيعها مع
شركة الوساطة.
•إذا فقد المستثمر عبر االنترنت كلمة المرور أو نسيها ،فعليه
مراجعة شركة الوساطة التي يتعامل معها ،والتي تقوم بدورها
بحل هذه المشكلة.

 -3معرفة مخاطر وعوائد االستثمار :إن االستثمار في سوق األسهم مهما
ً
سهال ،ال بد أن يتضمن المخاطرة ،لذا يجب عليك كمستثمر أن
كان
تتذكر دائما ثالثة قواعد عند االستثمار باألسهم.
 أن تعرف ماذا تشتري أو تبيع. أن تعرف على أي أسس تشتري أو تبيع األسهم. -أن تعرف مستوى المخاطرة وتحددها.

ومن أهم المخاطر عند التداول عبر اإلنترنت:
• األعطال الفنية من جهاز الكمبيوتر أو من التزاحم على شبكة اإلنترنت
نتيجة وجود طلبات كثيرة على الموقع سواء بالبيع والشراء ،وهو ما
قد يسبب فرصة أقل إلتمام الصفقة وإمكانية تنفيذها ،مما قد يؤدي الى
تكبد المستثمر بعض الخسائر ،إضافة إلى احتمال عدم إمكانية الدخول
لإلنترنت وعدم الحصول على تأكيد إتمام عملية الشراء أو البيع في الوقت
المطلوب؛ حيث أنه ليس من المتوقع دائما أن تتم العملية أو التقرير في نفس
الثانية .وقد يكون التأخير في جهاز الكمبيوتر ،لذا يجب التحري ومعرفة
طرق أخرى إلتمام وتأكيد العمليات إذا وقعت مشاكل عبر اإلنترنت.
•المفاجأة بسرعة حركة السهم والنشاط المفاجئ للسوق ،وال يعني أن
السعر الموجود على شاشة موقع التداول أنه هو نفس سعر الشراء؛ ألن
السوق تتغير بسرعة عالية جدا ،ويجب أخذ االحتياطيات الالزمة حتى
ال يدفع المستثمر أكثر مما كان ينوي دفعه أو أكثر مما يحتويه رصيده.
•عدم تقليد طريقة بعض المتداولين المحترفين والمخاطرة ،ألنه يفضل
أن ينظر إلى سوق األسهم لالستثمار وليس للتداول فقط ،فعمليات
التداول اليومي تتضمن مخاطر شديدة ،ويفضل أن يكون االستثمار
للمدى الطويل وليس لدقائق أو ساعات أو أيام.

للمزيد من المعلومات ،نرجو عدم التردد في مراسلتنا
على عنواننا:

بورصة فلسطين

WWW.PEX.PS

PEX@PEX.PS

كيف تتداول األسهم عبر
االنترنت؟
يتم تداول األسهم واألوراق المالية األخرى في البورصات عادة عن
طريق شركات الوساطة المرخصة من هيئة سوق رأس المال والحاصلة
على شهادة عضوية في البورصة ،حيث تقوم شركة الوساطة بفتح حساب
تداول للمستثمر على قاعدة بيانات المستثمرين من خالل نظام االيداع
والتحويل االلكتروني وبمصادقة البورصة قبل تنفيذ أي عملية تداول.
ويقوم المستثمر بتنفيذ عمليات البيع والشراء من خالل االتصال مع
الوسيط والطلب منه تنفيذ القرار االستثماري ،وتسمى هذه الطريقة في
التداول بالطريقة التقليدية.
أدت ثورة التكنولوجيا الى نشوء بدائل للتداول التقليدي بحيث يتولى
المستثمر إدارة عمليات البيع والشراء بنفسه باستخدام االنترنت.

لمحة عن التداول عبر االنترنت:
يلعب االنترنت دوراً هاماً في حياتنا في الوقت المعاصر على جميع
االصعدة ،بما في ذلك التجارة االلكترونية .وقد عبرت التطورات
المتالحقة في مجاالت استخدام التقنيات المتقدمة عن نفسها في أسواق
المال ،حيث تحوَّل تداول األسهم والسندات والمشتقات المالية من الوسائل
التقليدية باالتصال المباشر مع الوسيط ،الى االستخدام الكلي للتكنولوجيا،
واستخدام االنترنت في المعامالت اليومية وتداول األسهم (أي التداول عبر
االنترنت أو .)e - trading
بفضل ميزات التداول عبر االنترنت ،يستطيع أي شخص من أي مكان
في العالم إدارة استثماراته المالية (عبر اإلنترنت) ،سواء من منزله أو
مكتبه أو من أي مكان متوفر فيه جهاز حاسوب متصل باالنترنت ،حيث
يستطيع متابعة أسعار أسهمه المفضلة على موقع الكتروني ما ،ويقرأ آخر
األخبار االقتصادية والمالية التي تهمه بمجرد وصولها ،ويحصل على
تحليالت مالية ألفضل الخبراء .كما قد يصدر المستثمر أوامره بشراء
أو بيع األسهم ويراقب تنفيذها ،بل يمكنه أن يطلب إبالغه بواسطة البريد
اإللكتروني عن بعض األمور واألحداث التي تهمه بشكل خاص ،وقد
يلجأ المستثمر إلى وسيط ليمثله في إجراء عملية شراء وبيع األسهم في
البورصة عن طريق االنترنت.
ً
ويتم استخدام تقنية التداول عبر االنترنت حاليا في بعض البورصات
العربية ومعظم البورصات االجنبية.

ما هو نظام التداول عبر االنترنت؟
هو نظام تقني متطور يتم من خالله تنفيذ عمليات بيع وشراء األسهم عبر
االنترنت من خالل برنامج التداول الذي توفره شركات الوساطة المالية
على موقعها االلكتروني لتنفيذ عملية التداول بشكل آلي  %100دون تدخل
بشري ،وذلك كبديل عن عملية التداول التقليدية التي تتم عادة باالتصال
مع احدى شركات الوساطة عند كل عملية بيع أو شراء .ويستخدم نظام
التداول عبر االنترنت برمجيات متطورة جدا ذات استراتيجيات تداول
ناجحة ومجربة ،ويتيح النظام للمستثمر إمكانية إدارة شؤون محفظته
االستثمارية في البورصة.

مميزات التداول عبر االنترنت:
•من أهم مميزات التداول عبر االنترنت هو السرعة القياسية في إجراء
عمليات البيع والشراء إذا ما قورنت بالطرق التقليدية ،التي تتطلب
اتصال المستثمر تلفونياً أو توجهه شخصياً الى مقر شركة الوساطة،
وربما انتظار دوره لتنفيذ أوامره ،وتوفر تقنية التداول عبر االنترنت
إمكانية إجراء عمليات شراء وبيع األسهم من أي مكان يتواجد فيه

المستثمر وتتوفر فيه خدمة الوصول إلى شبكة اإلنترنت ،سواء كان
في المكتب أو المنزل أو حتى السيارة.
•يوفر التداول عبر االنترنت إمكانية حصول المستثمر على بيانات
السوق لحظياً ،كما يتيح الفرصة للمستثمر لمراقبة تنفيذ معامالته
ومتابعة استثماراته في أي وقت بشكل مباشر عبر االنترنت.
• يمنح التداول عبر االنترنت فرصة أكبر للمستثمر ألخذ قرارات استثمارية
(بيع أو شراء االسهم) بشكل فوري من خالل مراقبة ما يحدث خالل جلسة
التداول مما يحسن فرصه في االستفادة من الفرص المتاحة في لحظتها.

كيف تستخدم التداول عبر االنترنت؟
 .1في البداية عليك كمستثمر أن تطلع جيدا على "اتفاقية التداول عبر
االنترنت في بورصة فلسطين" التي ستوقعها مع شركة الوساطة
التي تتعامل معها ،وأن توافق على شروطها وأحكامها ،وعلى
استعمال هذه الخدمة كما هو منصوص عليه في االتفاقية ،وتوافق
على االلتزام بالقوانين واألنظمة والتعليمات ذات العالقة بعمل
بورصة فلسطين.

 .4للقيام بالتداول ،ما عليك سوى الدخول الى االنترنت من أي جهاز
كمبيوتر ،وتحميل النظام الذي زودتك به شركة الوساطة التي
تتعامل معها ،ومن ثم الدخول على حسابك لدى شركة الوساطة من
خالل ادخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك ،بعدها تستطيع
تنفيذ أوامر البيع أو الشراء مباشرة عبر شاشة التداول الموجودة
لديك (شاشة الحاسوب الذي تعمل عليه) ،ويقوم نظام التداول بالتأكد
تلقائياً من توفر الرصيد المالي في حسابك لتغطية قيمة ما تشتريه
من أسهم ،والتأكد تلقائياً من توفر األسهم المراد بيعها في حسابك في
حالة البيع .وفي كل حالة ،يتم ترصيد نتائج حركة البيع والشراء في
حسابك لدى الوسيط .ويتم التداول عبر االنترنت فقط خالل ساعات
التداول التقليدية في البورصة.
 .5في كل مرة يتم إدخال أوامر البيع أو الشراء من حسابك الى نظام
التداول عبر االنترنت ،يعمل النظام آليا لترتيب ومطابقة األوامر
حسب السعر المحدد ،ووقت اإلدخال .بالنسبة لألوامر التي ال
تتطابق مباشرة عند ادخالها بسبب وجود أوامر سابقة من مستثمرين
آخرين أو بسبب وجود فرق ما بين سعر العرض والطلب ،تبقى هذه
األوامر في نظام التداول إلى أن يتم مطابقتها وتنفيذها عند حصول
التطابق في سعرها ،أو أن تُسحب من السوق عن طريق إلغائها أو
انتهاء صالحيتها مع نهاية جلسة التداول في نفس اليوم.

 .2بعد قيامك بتوقيع اتفاقية التداول عبر االنترنت مع إحدى شركات
الوساطة ،عليك إيداع المبلغ الذي تريد استثماره في تجارة
األسهم عبر االنترنت في حسابك لدى الوسيط ،عند اذ تقوم شركة
الوساطة بتزويدك باسم مستخدم ( )User Nameوكلمة مرور
( )Passwordأولية ،وتتحمل كمستثمر المسؤولية دون سواك
عن استعمال وحماية اسم المستخدم وكلمة المرور ،بما في ذلك
تبعات االستعمال الخاطئ.

 .6يتم تنفيذ الصفقات من األوامر التي تطابقت ،ومن ثم نقلها الكترونيا
إلى مركز إيداع األوراق المالية إلكمال عمليات نقل الملكية والتسوية
والتقاص (التسوية والتقاص :هي نقل األسهم من البائع للمشتري
وخصم ثمنها من المشتري وتحويله للبائع).

 .3بعد حصولك على كلمة المرور ،ننصحك بتغييرها فورا لضمان
عدم معرفتها من أي جهة أخرى ،وبذلك تصبح جاهزا للتداول
عبر االنترنت.

 .7عند تنفيذ الصفقة تنتقل األسهم (بعد مرور ثالثة أيام عمل "  )" T+3من
حساب البائع إلى حساب المشتري ،كما هو معمول به في البورصة
وحسب األنظمة والتعليمات.

