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أهم مالمح نظام التداول اإللكتروني
NSC V900
المطبق في بورصة عمان
قامت بورصة عمان بعد عام واحد من تأسيسها  -أي في عام  - 2000بتحديث
وتطوير ومكننة بيئة التداول فيها ،حيث استبدلت بنجاح نظام التداول اليدوي
الذي كان معموالً به لما يقارب  22عاماً بنظام تداول إلكتروني  ،NSC V2وأصبح
الوسطاء الماليون يقومون بتنفيذ أوامر البيع والشراء من خالل هذا النظام
بدرجة عالية من التطور والكفاءة وضمن آلية تمتاز بالسهولة والمرونة واألمان،
كما سمحت البورصة لشركات الوساطة بالتداول عن بعد بحيث تم ربط هذه
الشركات من خالل شبكة األلياف الضوئية ) (Fiber Opticsوالخطوط المؤجرة
).(Leased Lines
وفي منتصف عام  2005قامت البورصة بتطوير نظام التداول اإللكتروني
المعمول به آنذاك إلى النسخة  ،NSC V2+وذلك تلبية لالحتياجات المتزايدة
لسوق رأس المال في األردن ،ولزيادة قدرة نظام التداول اإللكتروني المستخدم
في البورصة على استيعاب الزيادة الكبيرة في أحجام التداول اليومية .حيث
تميزت هذه النسخة بإمكانية تشغيل أجهزة خادمة رئيسية حديثة قادرة على
استيعاب النشاط المتزايد للسوق بكفاءة عالية ،إضافة إلى استخدام أحدث
نسخ قواعد البيانات المتوفرة.
وجاء تطوير نظام التداول اإللكتروني إلى النسخة  NSC V900ضمن مشروع
يضم مؤسسات سوق رأس المال بغية تطوير البنية التقنية لهذه المؤسسات،
وذلك بهدف تطوير عمليات التداول وزيادة القدرة االستيعابية للنظام ،إضافة إلى
زيادة سرعته وكفاءته في استقبال ومعالجة األوامر المدخلة من قبل شركات
الوساطة .كما أن استخدام هذه النسخة من النظام يتيح للبورصة تطوير برامج
جديدة داخلية خاصة بها للقيام بأعمال الرقابة على السوق والتحليل اللحظي
للمعلومات بطريقة أسهل وبفعالية كبيرة وذلك نظرا ً للتطور التكنولوجي في
النسخة الجديدة واالنفتاح الذي توفره بالمقارنة مع النسخة القديمة.
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هذا وتتمثل أهم مالمح
النسخة الجديدة من
نظام التداول اإللكتروني
( )NSC V900بما يلي:

نظام التحكم المركزي
Control Module
يرتبط نظام التحكم المركزي مع نظام التداول اإللكتروني ويهدف إلى
الحد من مخاطر التداول في البورصة بما يحقق مصلحة وحماية جميع
المستثمرين في سوق رأس المال األردني.
وتتمثل وظيفة نظام التحكم المركزي بالتحقق من استيفاء أوامر الشراء
والبيع لجميع الشروط الالزمة فور إدخالها إلى نظام التداول اإللكتروني،
ومنها أن يكون رقم حسـاب العميـل المدخل في األمر معرفاً حسب
األصول لدى مركز إيداع األوراق الماليـة ،وكذلك التأكد من نوع العميـل وحالته
ونوع الحساب وحالته ،وبالتالي الحيلولة دون حصول عقود مرفوضة ألسباب
تتعلق برقم العميل أو حالته أو نوعه مثل رفض األوامر المدخلة لشراء أوراق
مالية غير مموله على الهامش لصالح حسابات التمويل على الهامش،
فض ًال عن عدم السماح بعمليات البيع بعجز حيث يقوم نظام التحكم
المركزي بالتحقق من توفر الرصيد الكافي من األوراق المالية لدى حساب
العميل البائع قبل تمرير أمر البيع إلى نظام التداول اإللكتروني.
كما يتضمن نظام التحكم المركزي إمكانية تطبيق آلية وضع سقف على
حجم التداول الممنوح للوسيط ) (Trading Capاعتمادا ً على قيمة أرصدته
وكفاالته المتوفرة لدى مركز إيداع األوراق المالية وبما يحقق الحد من خطورة
عدم قدرة الوسيط على السداد وبما يكفل حماية السوق من هذا النوع من
المخاطر ،كما يتيح هذا النظام إمكانية مراقبة نسبة التملك لألوراق المالية
حيث يمكن التحقق من نسبة تملك األجانب عند إدخال أوامر الشراء لصالح
العمالء األجانب على بعض األوراق المالية التي يوجد عليها قيود بخصوص
التملك ،وذلك تجنباً لرفض عقود قد تم تنفيذها خالل التداول لهذا السبب.
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مراحل جلسة التداول
تضمنت النسخة الجديدة من النظام تطويرا ً شام ًال لجلسة التداول المعمول
بها من خالل إضافة عد ٍد من المراحل الجديدة لم تكن موجودة سابقاً ،ومن
هذه المراحل ما يهدف إلى إعطاء فرصة لجمهور المستثمرين للمشاركة
في تحديد أسعار إغالق األوراق المالية المتداولة مثل مرحلة ما قبل اإلغالق
).(Pre-closing Phase
وقد تضمنت النسخة الجديدة من النظام ثالث مراحل جديدة ،هي مرحلة
ما قبل اإلغالق ،ومرحلة اإلغالق ،ومرحلة التداول على سعر اإلغالق،
وبالتالي تصبح مراحل جلسة التداول وفقاً للنسخة الجديدة من النظام على
النحو المبين أدناه:
 .1مرحلة االستعالم )(Beginning-of-day Inquiries
تهدف هذه المرحلة إلى إعطاء فرصة للوسطاء لإلطالع على أسعار
إغالق األوراق المالية ومراجعة أوامرهم المدخلة من جلسات سابقة
وكذلك تجهيز أوامر عمالئهم قبل بداية السوق.
 .2مرحلة ما قبل االفتتاح )(Pre-opening
تبدأ خالل هذه المرحلة عملية إدخال األوامر إلى النظام حيث تظهر
األوامر المدخلة على سجل األوامر دون إحداث أي تداول ويقوم نظام
التداول باحتساب سعر التوازن التأشيري بعد كل عملية إدخال أو تعديل أو
إلغاء لألوامر.
 .3مرحلة االفتتاح )(Opening
تنفذ خالل هذه المرحلة جميع الكميات القابلة للتنفيذ في أوامر الشراء
والبيع لكل ورقة مالية على آخر سعر توازن تأشيري عند تلك اللحظة إذا
كان التنفيذ سيحدث ضمن حدود تغير األسعار المسموح بها.
 .4مرحلة التداول المستمر )(Continuous Trading
ويتم التداول خالل هذه المرحلة بشكل مستمر حيث يتم تنفيذ األوامر
المدخلة في هذه المرحلة حسب أفضلية األسعار ثم أولوية وقت
اإلدخال.
 .5مرحلة ما قبل اإلغالق )(Pre-closing
تبدأ مرحلة ما قبل اإلغالق بعد نهاية مرحلة التداول المستمر مباشر ًة،
وتهدف إلى إتاحة الفرصة لجمهور المتعاملين باألوراق المالية
والمهتمين بورقة مالية معينة للمشاركة في تحديد أسعار إغالق األوراق
المالية المتداولة ،وذلك من خالل أوامر الشراء والبيع التي يتم إدخالها

ليقوم نظام التداول بدوره باحتساب سعر توازن تأشيري اعتمادا ً على
أسعار وكميات هذه األوامر.
وتجدر اإلشارة إلى أن الخصائص العامة لمرحلة ما قبل اإلغالق مماثلة
لخصائص مرحلة ما قبل االفتتاح المعمول بها حالياً .علماً بأن حدود
التداول المسموح بها خالل هذه المرحلة هي نفس حدود التداول
المسموح بها خالل المراحل األخرى والمحتسبة اعتمادا ً على السعر
المرجعي لكل ورقة مالية.
 .6مرحلة اإلغالق )(Closing
يتحدد خالل هذه المرحلة أسعار إغالق األوراق المالية ،وذلك من خالل
تنفيذ كميات األوامر القابلة للتنفيذ على آخر سعر توازن تأشيري محتسب
خالل مرحلة ما قبل اإلغالق ،علماً بأن األوراق المالية غير المتداولة خالل
هذه المرحلة تتحدد أسعار إغالقها اعتمادا ً على آخر سعر تم التنفيذ
عليه خالل مرحلة التداول المستمر.
 .7مرحلة التداول على سعر اإلغالق )(Trading at Last
وتأتي هذه المرحلة بعد مرحلة اإلغالق مباشرة وقبل مرحلة الصفقات،
حيث تهدف إلى إعطاء فرصة أخيرة لجميع المستثمرين لتداول األوراق
المالية على أسعار اإلغالق فقط ولمدة زمنية معينة.
وتأتي هذه المرحلة تلبية لرغبة العديد من المستثمرين المتمثلة بشراء
وبيع األوراق المالية بعد ثبات سعرها أي على سعر إغالق ذلك اليوم.
علماً بأن نظام التداول ال يقبل في هذه المرحلة إال األوامر المدخلة على
سعر مسا ٍو لسعر اإلغالق.
 .8مرحلة الصفقات )(Block Trades
ويتم خالل هذه المرحلة تنفيذ الصفقات  ،Block Tradesوال يسمح
خاللها إال بإدخال أوامر الشراء والبيع الخاصة بالصفقات.
 .9مرحلة نهاية السوق )(End-of-day Inquiries
تعتبر هذه المرحلة نهاية السوق حيت ال يسمح خاللها بإدخال أو تنفيذ
األوامر.
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االفتتاح واإلغالق العشوائي

أنواع األوامر

يعتبر االفتتاح واإلغالق العشوائي أحد أهم الخصائص الجديدة التي تم
إضافتها إلى جلسة التداول ،ويهدف إلى حماية السوق من محاوالت
التالعب بأسعار التوازن التأشيرية وبالتالي الحد من محاوالت التأثير على
األسعار االفتتاحية وأسعار إغالق األوراق المالية ،ويكون ذلك من خالل عدم
وجود وقت محدد وثابت لمرحلة االفتتاح أو اإلغالق ،حيث سيكون وقت
االفتتاح واإلغالق عشوائياً يختاره نظام التداول ضمن فترة زمنية معينة تحددها
البورصة مسبقاً وتتراوح ما بين دقيقتين قبل أو بعد الوقت الرسمي المحدد
لالفتتاح واإلغالق ،األمر الذي يعني عدم معرفة أطراف السوق لوقت االفتتاح
أو اإلغالق.

أضافت النسخة الجديدة من النظام أنواعاً جديدة من األسعار ومدد السريان
لألوامر التي يمكن إدخالها إلى نظام التداول اإللكتروني ،وذلك بهدف خلق
آليات وفرص متنوعة للمستثمرين بما يحقق رغباتهم االستثمارية ،فمن
حيث األسعار فقد تم إضافة نوع جديد يسمى األمر بسعر مفتوح ،ومن
حيث مدة السريان فقد تم تعديلها على نحو أكثر قبوالً وشمولية ،وذلك كما
هو مبين أدناه:

حدود تغير األسعار
توفر النسخة الجديدة من نظام التداول اإللكتروني نوعين من الحدود
السعرية التي يسمح للسعر بالتحرك خاللها ،والنوع األول يسمى الحدود
السعرية الثابتة والتي تحتسب اعتمادا ً على نسبة معينة من األسعار
المرجعية لألوراق المالية وال يسمح للسعر بتجاوزها خالل جلسة التداول ،أما
النوع الثاني فهي الحدود السعرية المرنة والتي تحتسب اعتمادا ً على نسبة
معينة  -أقل من النسبة األولى – من السعر الحالي للورقة المالية وتهدف
هذه الحدود إلى الحد من شدة التذبذب في أسعار األوراق المالية خالل
جلسة التداول المستمر.
وسيتم في المرحلة الحالية تفعيل النوع األول من الحدود السعرية ووفقاً
للنسبة المعمول بها حالياً والبالغة ( %5من السعر المرجعي للورقة المالية)،
وسيتم السماح بإدخال أوامر الشراء والبيع على أسعار تتجاوز هذه الحدود إال
أنه ال يمكن التنفيذ إال على األسعار التي تقع ضمن حدود التداول المسموح
بها ،وستقوم البورصة بإلغاء أي أمر يعمل على تعطيل حركة تداول الورقة
مالية.

أ .أنواع األوامر من حيث السعر:

 .1األمر بسعر محدد )(Limit Order
ويمثل رغبة المستثمر في شراء أو بيع الورقة المالية على سعر معين ال
يزيد عنه في حالة الشراء وال يقل عنه في حالة البيع.
 .2األمر بسعر السوق المحدد )(Market to Limit Order
ويمثل رغبة المستثمر في شراء أو بيع الورقة المالية على أفضل األسعار
الموجودة على الطرف المقابل للورقة المالية ،بحيث يكون أفضل سعر
معروض في حال إرسال أمر شراء ،أو أفضل سعر مطلوب في حال إرسال
أمر بيع.
 .3األمر بسعر مفتوح )(Open Price Order
ويمثل رغبة المستثمر بشراء أو بيع الورقة المالية على سعر مسا ٍو لسعر
التوازن التأشيري المحتسب والذي سيتم التنفيذ عليه ،ويسمح بإدخال
األمر بسعر مفتوح خالل مرحلة ما قبل االفتتاح ومرحلة ما قبل اإلغالق،
كما يأخذ األمر بسعر مفتوح أولوية على األمر بسعر محدد من حيث
السعر ،أي يتميّز هذا األمر بأولوية التنفيذ.

ب .أنواع األوامر من حيث مدة السريان (الصالحية):

 .1األمر الصالح حتى نهاية اليوم )(Day
هو أمر صالح حتى يوم واحد فقط ،ويقوم نظام التداول بإلغائه في
نهاية اليوم في حال عدم تنفيذه.

 .2األمر بصالحية )(Sliding
وهو أمر صالح حتى ثالثين يوم من تاريخ إدخاله إلى نظام التداول
اإللكتروني.
 .3األمر بصالحية )(GTC
ال يرتبط هذا النوع من األوامر بمدة سريان محددة ،حيث يبقى صالحاً
حتى يتم إلغاؤه من قبل الوسيط أو من قبل البورصة.
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األوامر المشروطة
إن مجموعة األوامر المشروطة تتضمن عددا ً من األوامر التي يمكن إدخالها
إلى نظام التداول اإللكتروني بحيث تتضمن شرطاً معيناً قد يتعلق بوقت
تفعيل األمر على النظام مثل أمر إيقاف الخسارة ذو السعر المحدد ،أو كمية
دنيا يجب تنفيذها فور إدخال األمر كشرط لقبوله )،(Minimum Quantity
أو الكمية القصوى التي يجب على النظام إظهارها للجميع في أي وقت
من األوقات ) ،(Iceberg Orderوأخيرا ً شرط عدم إظهار األمر على سجل
األوامر وإنما االكتفاء بتنفيذ الجزء القابل للتنفيذ منه وإلغاء باقي الكمية غير
المنفذة ) .(FAKوفيما يلي تفصيل لهذه األنواع األربعة:
 .1أمر إيقاف الخسارة ذو السعر المحدد STOP limit order
وهو نوع جديد من األوامر يمكن استخدامه إليقاف الخسارة عند حد
معين في حال انخفاض السعر السوقي للورقة المالية ،أو الستغالل
فرصة تحقيق مكاسب في حال ارتفاع السعر السوقي ،حيث يتميز هذا
األمر بذاتية متابعة أسعار السوق دون الحاجة إلى المتابعة اليومية من
قبل المستثمر.
ويتضمن أمر إيقاف الخسارة ذو السعر المحدد سعرين اثنين ،األول يمثل
السعر المشترط بلوغه في السوق ) (Trigger Priceلتفعيل وإدخال
األمر إلى سجل أوامر الورقة المالية المعنية ،والثاني هو السعر المحدد
الذي يرغب العميل بالتنفيذ عليه.

 .2األمر المشروط بكمية دنيا للتنفيذ )(Minimum Quantity
قد يشترط المستثمر إلدخال أمر الشراء أو البيع إلى نظام التداول تنفيذ
كمية دنيا على األقل فور إدخال األمر ،وفي حال تعذر تنفيذ هذه الكمية
يقوم نظام التداول بإلغاء األمر على الفور ،أما في حال تنفيذ الكمية
المشترطة على األقل يسجل نظام التداول الكمية المتبقية في سجل
أوامر الورقة المالية المعنية.
 .3األمر الذي يحمل كمية مخفية )(Iceberg
قد يرغب المستثمر بعدم إظهار الكمية اإلجمالية في أمر الشراء أو البيع
المدخل ،واالكتفاء بإظهار جزء منها فقط ،ويشترط لقبول مثل هذا األمر
أن ال تقل الكمية الظاهرة عن ( )%5من الكمية اإلجمالية لألمر أو عشرة
أضعاف وحدة تداول الورقة المالية أيهما أكثر.
 .4األمر بصالحية )(FAK
ويستخدم هذا الشرط للتعبير عن الرغبة في تنفيذ ما يمكن تنفيذه من
الكمية اإلجمالية لألمر دون استمرار بقاء األمر على سجل األوامر لفترة
طويلة ،وباختيار هذا الشرط يسعى نظام التداول لتنفيذ الكمية الممكنة
من الكمية اإلجمالية المدخلة في األمر (حسب واقع األوامر الموجودة
على الطرف المقابل) وإلغاء الكمية المتبقية ،وفي حال تعذر تنفيذ أي
جزء من الكمية يلغى األمر مباشرة من قبل نظام التداول اإللكتروني.

ويسجل هذا النوع من األوامر في سجل أوامر الوسيط دون ظهوره على
سجل أوامر الورقة المالية المعنية حتى يتم تفعيله ،وعند بلوغ سعر
السوق السعر المشترط ،يتم تفعيل األمر وظهوره على سجل أوامر
الورقة المالية المعنية على السعر المحدد في األمر للتنفيذ.
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االلكتروني الجديد
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أوالً :البنية التحتية للشبكة والحماية

سادساً :أنظمة نشر المعلومات

استكمال تركيب أجهزة جديدة وبنية تحتية كاملة للشبكة وأجهزة حماية
وأجهزة موجهة إضافة إلى خط ألياف ضوئية جديد.

تطوير نسخة جديدة وكاملة من نظام لنشر المعلومات  FeedShopوالذي
يقوم بتوزيع المعلومات الحية على جميع شركات نشر المعلومات وعلى
الموقع اإللكتروني للبورصة والتلفزيون األردني.

ثانياً :تجهيزات األجهزة الخادمة
تركيب منظومة كاملة لألجهزة الخادمة في كل من الموقع الرئيسي في
مبنى البورصة والموقع االحتياطي في مجمع بنك اإلسكان ،حيث تم
فحصها وتثبيت نظام التداول اإللكتروني عليها .وقد تم عمل العديد من
الفحوصات عليها ،حيث شملت فحص الجاهزية  High Availabilityوفحص
التحمل  Stress Testوفحوصات عديدة مع الوسطاء علما بأنها جميعا
تعمل بشكل جيد.

ثالثاً :األجهزة الخاصة بالوسطاء
تثبيت نظام شاشة التداول  GLالخاص بالتداول واالستعالم على جميع
شاشات الوسطاء عدة مرات وذلك بسبب التعديالت العديدة التي حصلت
عليها .وكما قامت دائرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالتثبيت النهائي
للنسخة على جميع بيانات الوسطاء تمهيدا ً الطالق النظام الجديد.

رابعاً:معلومات الشركات على GL
استكمال تجهيز البرنامج الخاص بعرض معلومات الشركات المساهمة
المدرجة في البورصة على شاشات  GLالخاصة بالتداول واالستعالم وربط
البرنامج مع مركز اإليداع للحصول على المعلومات الالزمة من المركز.
أما بقية المعلومات يتم الحصول عليها من نظام إدارة المعلومات MIS
الموجود لدى البورصة .علماً بأن عمليات التثبيت الحالية لشاشات  GLعند
الوسطاء تشمل الربط على البرنامج المذكور.

خامساً :نظام إدارة المعلومات
تعديل نظام إدارة المعلومات وفقا للمعلومات الجديدة الموجودة في نظام
التداول الجديد ،كما وتم تعديل األنظمة التي تقوم بإرسال التقارير للوسطاء.
إضافة إلى ذلك فقد تم وضع جميع برمجيات الـ  MISعلى أجهزة جديدة
وذلك لكي تكون عملية النقل والفحص فعالة ،علما بأنه قد تم فحص جميع
هذه األنظمة وهي تعمل بشكل صحيح.
ومن الجدير بالذكر أن تقارير الوسطاء قد تغيرت قليال وذلك بسبب
تغيير طريقة ترقيم الشاشة .وقد تم الطلب من شركات الوساطة
تعديل أنظمتهم من خالل الشركات المطورة لألنظمة ،ومن ثم
الطلب منهم فحصها بشكل يومي.
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وحيث أن البروتوكول الخاص بنشر المعلومات قد تغير بالكامل من Top CAC
إلى  ،MMTPفقد تم تجهيز برنامج جديد يقوم بترجمة البروتوكول الجديد
إلى القديم لحل هذه المشكلة.

سابعاً :تجهيز بيئة التداول
فحص إجراءات تخزين وإرجاع البيانات Backup and Restore Procedure
حيث تم تخزين البيانات على البيئة الحية لنظام التداول Production
 Platformواسترجاعها على بيئة أخرى  .Test Platformكما تم التأكد
بأن جميع التعديال  Fixesقد تم وضعها على جميع األنظمة الموجودة
 Internal Production Testباإلضافة إلى نظام  .GLباإلضافة إلى ذلك،

تم التأكد من سالمة الربط بين نظام التداول الجديد وهيئة األوراق المالية
ومركز إيداع األوراق المالية فيما يتعلق بنظام  ARAMISوال Control
 .moduleوكذلك تم التأكد من صحة وصول ملف مركز اإليداع بشكل سليم
إلى نظام التداول الجديد وعمل برنامج يقوم بفحص هذا الملف ونقله
بشكل أوتوماتيكي إلى النظام .كما تم العمل على معايرة قواعد البيانات
.Oracle
ثامناً :نقل البيانات Data Migration
فحص نقل البيانات الخاصة بنظام  GLونقل هذه البيانات بعد انتهاء جلسة
يوم الخميس الموافق  2009/3/19إلى النظام .أما بالنسبة لنظام التداول
 ،NSCV900فقد قامت شركة  NYXبعمل برنامج خاص لنقل أسعار اإلغالق
من النظام القديم إلى النظام الجديد ،ليتم نقل البيانات بشكل نهائي بعد
انتهاء جلسة يوم الخميس المشار إليها أعاله.
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