نشرة توعية باالضافة الى بيان إفصاح المخاطر للتداول عبر االنترنت

نشرة توعية حول التداول عبر االنترنت

رقوووشر ةوووماخ االروووبل اتثماوووا الساوووزضربث ةاالشاوووبخخ االربالدوووخ ثزقوووترن ت وووخ االزوووتاةل جوووم اتازماوووذ فوووا االسوووشق االرحلوووا اخت وووخ دتروووتح رضوووبل االووو حز وووخ
االخوووت بد ات وووم االزوووا رقوووشر االةوووماخ حبالدوووب ثزقوووتررلب المرس لوووب اال ووومار  ،ةرزووودذ ووودم االخت وووخ اللمردوووف االقدوووبر ثز حدووود رلدوووبد لووو حسوووبثبر االةخ ووودخ
االرحزشحووووخ الووووت االةووووماخ اوووورةا م االةوووومال ةاالجدووووي ةاالزمووووترف ةاتالتووووبل المرلدووووبد رووووتاةل اتةثاق االربالدووووخ االرزبحووووخ فووووا ثشث ووووخ رووووب  ،ارووووب رزوووودذ وووودم
االخت وووخ ارضوووب ة بادوووخ ح وووشل االمردوووف لووو ااووومبث اتةثاق االربالدوووخ االرزبحوووخ االوووشاثمح وووو ثشث وووخ روووب  ،ثبتضوووبفخ االووو رلقوووا االمردوووف االزرادوووت ثز حدووود
األةا ووم االزووا مووبر ثلوووب حسووت ووب رسوورذ ثووو اا رووخ االجشث ووخ  ،اروووب رسووب ت ا ووبر االزووتاةل جوووم اتازماووذ االمردووف لوو االح وووشل لوو ابفووخ االرملش وووبد
ثةوووور حسووووبثبر اتاووووزضرب ثرخ الووووت ةووووماخ االرووووبل ووووو ووووسل ثدووووب األث ووووتح اال قترووووخ ةث وووودت اتةثاق االربالدووووخ االرزووووشفمح فووووا حح زوووو ة دم ووووب ووووو
االجدبابد االزا رلن االمردف .
ةرجوووشش الةوووماخ االروووبل اتثماوووا ا رقوووشر وووو وووسل ا وووبر االزوووتاةل جوووم اتازماوووذ ثةووورشل ة/اة ةاوووزض بل ة/اة رموووترف ة/اة اوووحت ا
ا

وووو االخوووت بد اة

وووو االردوووزاد اتضوووبفدخ االوووشاثمح فوووا ووودا اال وووبر ةاالزوووا موووت ر مووومس سوووزقجس وووو وووسل ووودا االجماوووب ب اة اروووخ اا روووخ اة ثوووما ب ا وووم

مجوووف االجلوووبد االممبثدوووخ ةاد االمسموووخ  ،ةر وووش اللةوووماخ حوووس االزقوووترم االر حووومم ةاالسووودتمح اال ب لوووخ لووو

مزروووتح وووو

ووودم االخت وووخ ةرحوووزح ثحقلوووب فوووا اوووف ةموووذ ثووور

رت ف ا رتددماد اة رمترسد فا ر ردن االخت خ ةرة دللب ة لم ب ة حزشربرلب ارب رمام باجب .

وصف البرنامج المستخدم
ووش ثماووب ب اال زمةاوووا سووزختر وووو مجووف ةووماخ االروووبل اتثماووا ة وووم
االزوووتاةل فوووا ثشث وووخ روووب

ووو مجووف االجلوووبد االممبثدووخ ةاد االمسموووخ الزر وودو االمرووسل وووو ةدوومال رلدوووبد

وووو وووسل اإ ازماوووذ ثبإضوووبفخ االووو رر ووودو االمردوووف وووو ةوووب تح اث وووتر اال قتروووخ ةاث وووتح اتةثاق االربالدوووخ فوووا حح زووو

قدروووخ ثبتاووومبث االسوووشمدخ االوووشاثمح وووو ثشث وووخ روووب اروووب ر لوووم اللمردوووف سلرووو االربالدوووخ ةمتثرووو االةوووما دخ ةاتثثوووبأ ةاالخسوووب م االرزرردوووخ وووو رلدوووبد
االزقددن االدش ا اة اال برج خ و رلدبد االجدي ةاالةمال رجب ب سل االسشق ة ممفخ األةا م االزا رن ر حدد ب فا االسشق ال بالح .

الترخيص باستعمال البرنامج
ووودا االجماوووب ب وووم

ألاوووزختار االمردوووف ةخ ووودب اة وووو ر وووشة

ووو ثةووو ف موووباشاا اللزوووتاةل وووو سالووو

االتدم و اازمربال اش ا االمردف ةحتم اشل رزحرف اال زب ب فا حبل االز مرذ اللتدم ثبالزمب ف ادبثخ

جوووم اتازماوووذ  ،ةرجوووت االحووودث وووو رر ووودو

.

نموذج بيان إفصاح مخاطر التداول عبر اإلنترنت
فوووا ضوووشل ارسوووبن ةوووج خ اإازماوووذ ة شروووبمح ااوووزختا لب وووو مجوووف وووتم اجدوووم دوووتا وووو األةوووخبا ثرخزلووو
االوو اإازةوووبث االشااوووي ألدلوووزح االحباوووت اآالوووا  ،فوووة

سوووزشربرلن االمرمروووخ ة االزملدردوووخ  ،ثبإضوووبفخ

ت وووخ روووتاةل األةثاق االربالدوووخ ووو وووسل اإازماوووذ رةووولت اثرحب وووب لحش وووب اوووشال وووو ابحدوووخ حجووون

االمرلدووووبد اة ووووتم االرزمووووب لدو اة األةثاق االربالدووووخ االرزتاةالووووخ  ،ة ةالووووع ازدجووووخ اإمجووووبل االرززارووووت لوووو االزمب ووووف ووووو ووووسل ةووووج خ اإازماووووذ ثووووتت ووووو
االزمب ف ثبالتمرقخ االزقلدترخ االرزرضلخ ثزحشرض االشادط اللقدبر ثز حدد االمرلدبد االرتلشثخ .
ة لدخ رزمرت ل االرسزضرم االد رم ت ثزتاةل األةثاق االربالدخ و سل اإازماذ ا روتث ثور
االزقلدترخ  .فبالرسزضرم رزبثي ا امبث األةثاق االربالدخ ثة ف حا ةضبفخ اال

ودم األالدوخ رخزلو

ة زسفوب اجدوما ة دش مروب وو االتمرقوخ

ملش بد االزتاةل األ م ة ارخ ملش بد رشفم ب االشادط ال  ،الدقشر ثمت ب ثةم بل

اةا م االةمال ة االجدي االخب خ ث مة االحبدخ الإلر بل ي االشادط ة رحشرض ثدالع  ،الدا ل االرسزضرم ا رتث ةمثااب رب ب ثرا

ش

بحت موماث االةومال اة

االجدي ة ش االرسؤةل و ر حدد دا االقماث و سل ةم بل األ م االر بات اال ا بر االزتاةل اإال زمةاا ثشااتخ االجماب ب االد رشفمم االشادط المرس .
اروووب رجوووت لووو االرسوووزضرم مجوووف ااوووزختا

الخت وووخ االزوووتاةل جوووم اإازماوووذ ا رموووا ثموووض األ وووشث االح دوووخ ة االز دردوووخ االرزملقوووخ ثلووودم االخت وووخ  ،ةضوووبفخ

االووو ةمثااووو االزوووبر ثووور ااوووزختار ةوووج خ اإازماوووذ ر توووش

لووو

وووتم وووو االرخوووبخم االزوووا موووت رحقوووس الووو

سوووبثح دوووم م وووشة فدلوووب  ،ة موووت رووومرجط ووودم

االرخوووبخم ثةوووج خ اإازماوووذ احسووولب اة ثبالجماوووب ب االرسوووزختر  ،اة ث وووبر االزوووتاةل اإال زمةاوووا  ،ةضوووبفخ ةالووو اوووشل ااوووزختار االخت وووخ وووو مجوووف االرسوووزضرم .
الوودا لوو االرسوووزضرم ا رقووم ثراوو روووتث ة رقجووف ثلوودم االرخوووبخم االزووا مووت رشادللوووب اص ووبل االزووتاةل جوووم ةووج خ اإازماووذ  ،ة ا االشاووودط الووو ر ووش
ووووو حووووبتد فةووووف اإر ووووبل اة رمتلوووو اة روووور مم

ووووت االزووووتاةل جووووم اإازماووووذ  ،ارووووب ااوووو الووووو ر ووووش

سوووؤةت

سووووؤةت ووووو األ تووووبل اال برجووووخ فووووا اث ووووتح

االحسبثبد ازدجخ دا االحةف اة االمتف .

ثمض خبخم االزتاةل جم اإازماذ -:
.1

فقتا الرخ االرمةثاالخب خ ثحسبة االرسزضرم .
ة فقتا اة ضدبن ملش بد االت شل االخب خ ثحسبة االرسزضرم اةان االرسزختر ة الرخ االرمةث  ،اة ة روبل االرسوزضرم االرزرضوف فوا وتر االرحبف وخ
لدلب  ،اة ةفةوبل ب اللتدوم موت رزمروت لدو

خوبخم تروتح ر روو فوا رر ودو خومل صبالوش وو االوت شل االو حسوبة االرسوزضرم ة ةاوبلح ااوزختار ودا

االحسبة.
.2

آالدخ رف ثماب ب االزتاةل جم اإازماذ .
ة

تر اخسن االرسزضرم ددتا ل ة ب

ثماب ب االزتاةل جوم اإازماوذ مجوف االجوتل ثباوزختا

موت روؤم االو

دم م شة فدلب  ،الدا رجت ل االرسزضرم ا رتلي ددتا ل مالدف ةازختار االجماب ب مجف اازختا
اإازحسبث و االشادط و ارخ ا شث الن رزضذ ال
.3

ةثر بثو ا توبل موت رحقوس سوبثح

اللزممل ل دردوي ة ب حو ثةو ف ددوت  ،ة

و سل مالدف االرسزختر .

ا تبل ةج خ اإازماذ .
ا وما أل االشاوودط ت ررلووع ا اوودتمح لو ةووج خ اإازماووذ االرسووزخت خ الزقووترن ت ووخ االزووتاةل اللرسووزضرمرو فووة األ تووبل االزووا رزموومس اللووب وودم
االةج خ مت رؤم اال اإاقتبن االجز ا اة االزبر اللخت خ  ،األ وم االود رم وا فقوتا اإر وبل وي األةا وم االرت لوخ االو ا وبر االزوتاةل اإال زمةاوا  ،ة
ل االرسزضرم فا ضف دم االحبالخ اإر بل فوشثا وي االشاودط ة ةثس و ثبالرةو لخ االزوا رمومس اللوب الدقوشر االشاودط ثوتةثم ثبالسودتمح لو األةا وم
االرت لخ ة االمشمح اال االتمرقخ االزقلدترخ فا االزتاةل الحدو شمح االخت خ ة ةالع ةفقب ألةا م االمردف .

.4

ام خ اإر بل ي ةج خ اإازماذ .
ارب اا الدس اللشادط ا ادتمح ل ةج خ اإازماذ فةا ت ررلع ا ادتمح ل ام خ ةر بل االرسزضرم ثلب  ،األ م االود موت روؤصم لو احوبلح
ةازقجبل االرملش بد اة رسددم ب جم اإازماذ  ،رب مت روؤم االو حوتةس رور دم فوا ةاوزسر ملش وبد االزوتاةل ة ثاوب ف االزجلدوو االوشاثمح وو ا وبر
االزتا ةل ثخ شا األةا م االرت لخ  ،ارب مت رزمرت ل

.5

دا األ م رر م ةثابل اةا م االةمال ة االجدي اال ا بر االزتاةل اإال زمةاا .

ةشمربم حتح اةبخ حماخ االزتاةل ثة ف حبدئ.
ة ةشمربم اةبخ حماخ االزتاةل ثة ف حبدئ اة حز ةشمروبم ةوتح االزوزاحن لو االخت وخ االزوا رقوت لب االشاودط المرس و موت رزمروت لدو ةشمروبم ش ون
االرملش بد االزا رزن رمااوللب وو وسل ةوج خ اإازماوذ األ وم االود موت روؤم االو ةحزربالدوخ روب م ة وشل االرملش وبد اة رحوترش ااومبث األةثاق
االربالدخ ل االجماب ب االرسزختر  ،ةضبفخ اال االتةث االد مت رلمج فا ةاقتبن اة فةف اإر بل ثبالخت خ .

.6

ا تبل دلبش االحبات اآالا االرسزختر و مجف االرسزضرم .
ة األ تبل االزا مت رزممس اللب دلوبش االحباوت اآالوا االخوبا ثبالرسوزضرم موت روؤم االو رقلدوف فم وخ ةرروبر االمرلدوبد اة وتر االوزر و وو ر حدود ب
الب دووب  ،اة ووتر ة بادووخ االووت شل اال و اإازماووذ الإلر ووبل ثبالخت ووخ  ،اة حز و

ووتر ةاووزسر ثاووب ف االزجلدووو االووشاثمح ووو ا ووبر االزووتاةل اإال زمةاووا

ثخ شا األةا م االرت لخ  ،الدا رجت ل االرسزضرم ةدمال اال ودباخ االتةثروخ االسش وخ الجلوبش االحباوت اآالوا االخوبا ثو
حبدئخ .

ةودخ رممضو أل توبل

.7

ا تبل فا اامبث ة ملش بد رتاةل األةثاق االربالدخ االزا رزن ثضلب و سل ثماب ب االزتاةل جم اإازماذ .
مت رؤم األ تبل االرداشثح ا سم ة االزا رزممس اللب األا رخ ة االجم جدبد  ،اة األدلزح ة تشخ اإر بل االرسزخت خ االو ة وشل االرملش وبد
ثةو ف ووبخئ االو االرسووزضرم  ،الوودا لو االرسووزضرم فووا حووبل سح ووخ ا ا تووبل فووا األاوومبث ة ملش ووبد االزووتاةل األ ووم االزشمو

ووو ةاووزختار

االخت خ فشثا ة ةثسغ االشادط ثدالع ةدخ رحقس سبثح دم م شة فدلب .
.8

رت ف خمل صبالش .
و االرخبخم االزا مت رزممس اللب االرسزضرم ارضب ا رلدخ رت ف خمل صبالش فا ةج خ اإر بل ثرب فا ةالع ا زماس ثاب ف االزجلدوو اة ةثاوباللب
و مجف االرحزبالدو ة زحلا ةخ دبد األ مرو ضف األةخبا االدرو رزر ش

و رم ت شامي ةج خ اإازماذ ة االت شل ةالدلب ة االمجش ثلب .

ارب رةرف دا اال شن و االرخبخم مدبر خمل صبالش ثةم بل ثما ب ة اا رخ اال دلبش االحبات اآالا االخبا ثبالرسوزضرم ثروب فوا ةالوع االحدمةاوبد ة
ثما ب االزتحف ة االزسلف .....االخ  ،ة االزا رر و ا رزتا ف ي اة رزل

اإر بل ة رسجت ضمث فا اا رخ االحبات اآالا االرسزختر .

الوودا رجووت لوو االرسووزضرم ا رقووشر ما رووب ثزةووتدف االجووما ب االحبدجووخ ة االشامدووخ ووو االرزتحلوودو ة االرزسووللدو  ، )Firewallsة االجووما ب االرضووبمح
اللحدمةابد  ،ة االمرف ل

زبثمخ رلدخ رحترضلب ثة ف مةث ةةفقب الرب رزتلج

دم االجما ب األ م االد ر حف االحت و خوبخم روت ف خومل صبالوش

فا ادلزح االحبات اآالا االخبا ثبالرسزضرم.
.9

االزموترسد االتا لووخ لو اا رووخ االحباوت اآالووا االزووبثي اللرسوزضرم ووو مجوف ش حدو ة سوزخت د ة االمووب لدو الترو

فوا حووبل اوب االرسووزضرم ةووخ

ة زجبث ).
 .10اإ ربل فا االزمب ف ي االجدبابد االحسباخ ة االسمرخ و مجف اةوخبا رسوزخت ش اا روخ االحباوت اآالوا االخب وخ ثبالرسوزضرم اة االجدباوبد االرخزاوخ
فدلب .
.11

تر رشفدم االجما ب االحبدجخ ة االشامدخ  )Firewallsة الربد االسم ة آالدبد مامجخ االت شل األ م

ل دلبش االحبات اآالوا االخوبا ثبالمردوف ة

االزا رسب ت فا االزقلدف و خبخم ةازختار ةج خ اإازماذ فا اإر بتد ة ر حدد رلدبد االزتاةل.
 .12ارخ خبخم ا م ابدرخ و ةازختار ةج خ اإازماذ .
ارب رقم االمردف ثرا

ل

لن ثر رق دبد األ و ة االحربرخ  ،ة االشاب ف االرسزخت خ التبربد اإمزحبر ة االت شل اال

شامي اإازماذ ة االمجوش ثلوب ة اإ زوماس ة

االزت ف فا ةر بتد اإازماذ ة ارخ خبخم ا م ابرجخ و ةازختار ةج خ اإازماذ رززارت ث شثح تممح ي االشمذ  ،ة اا

و االضمةث

زبثموخ رحوترش

رق دبد ة ةدمالاد األ و ة االحربرخ ثبازرماث  ،ة رحسدو ار بتد اإازماذ ة االدبد ر حدد رلدبد االزتاةل االزا رزن و سل اج خ اإازماذ .

ا ب ذ اللرسزضرم االد رم ت ثبازختار ت خ االزتاةل جم اإازماذ -:
.1

ت خ االزتاةل جم اإازماذ ت رم ا ار بت جبةما ي ا بر االزتاةل اإال زمةاا فا االجشث خ .
ل االم ن و ا االرسزضرم رقشر ثرزبثمخ حماخ روتاةل األةثاق االربالدوخ ثةو ف حوا  ،ةضوبفخ االو مدب و ثةم وبل اةا وم االةومال ة االجدوي االخب وخ ثو
ث حس مة االحبدخ الإلر بل ي االشادط الزحشرض ثدالع  ،ةت اا رجوت لو االرسوزضرم ا روتث ثوب اةا ومم االرت لوخ روزن ررمرم وب اةت ةالو اا روخ
االشاودط اللزحقوس ةال زمةادوب وو احبروخ االم ودت اال قووت اة ث ودت األةثاق االربالدوخ ة اروخ ةومةخ ا وم

ة ووو صون روزن رشددللوب ةال زمةادوب االو ا ووبر

االزتاةل اإال زمةاا فا االجشث خ  .الدا ل االرسزضرم ا رزمرش مجف االح ون لو ة وشل األ وم االو ا وبر االزوتاةل اإال زمةاوا ة ات رحوبةل ةم وبل
األ م حز ت رؤم ةالع اال ر حدد اردبد ضب حخ دم م شة ثةوما لب اة ثدملوب  ،ة لو االرسوزضرم ا روتث ة رشافوس لو ااو

وش االرسوؤةل

مة اشام و ا ر ماث ألةا مم االرت لخ و سل اإازماذ .
.2

ةخلي ل ادباخ االحربرخ ة االسمرخ االزا رتجقلب ةماخ االشابخخ .

.3

ةارل ةماخ االشابخخ و ادحدخ اإر بل االرجبةم ي ت وخ االزثوب و فوا حوبل ث جوذ فوا اإازحسوبث وو االخت وخ اة فوا حوبل ةدوشم ةوباف روشم
ةثسغ االشادط ثلب  ،ة و آالدخ االمرف االزا رمزرت ب االةماخ فا حبتد االتشاثئ .

.4

ة ةم بل األةا م و سل اإازماذ ت رم ا ر حدد ب ل االحشث .
ة مدبر االرسزضرم ثةم بل ا م االةمال اة االجدي و سل االجماب ب ت رم ا ر حدد دا األ م لو االحوشث ،فقوت رزور م ة وشل األ وم االروت ف االو ا وبر
االزتاةل الألاجبة االمترتح االزا رن ةام ب ابثقب  ،ة االرزرضلخ فا فةف اة رمتف ةج خ اإازماذ اة األا رخ ة االجوما ب االرسوزخت خ  ،اة رور م اوبرب وو
آالدخ االزحقس و األ م الت اا رخ االشادط مجف ررمرمم اال ا بر االزتاةل اإال زمةاا  ،اة ارضب ازدجوخ االزوزاحن االةوترت لو االخت وخ االرقت وخ وو مجوف
االشادط اة ةشمربم حتح اةبخ حماخ االزتاةل فا االجشث خ  ،اة ازدجخ رتدم مش االممس ة االتلت مجف ة شل األ وم ةالو ا وبر االزوتاةل اإال زمةاوا
ة ثبالزبالا رزن رسجدف األ م ل اجف األةا م ثباز بث االز حدد .
فمل االرسزضرم ا رتث ثر

ب رقت

االشادط ش ت خ إم وبل اةا وم االةومال ة االجدوي وو وسل اإازماوذ فقوط  ،ةت رضورو اة رقوشر ثز حدود ودم

األةا م ة رجت لد ا رزبثي حبالخ األ م االرت ف االزا رجلو ثلب ة تر حبةالخ ر ماث ةم بل احس األ م .
.5

رر م رحترش اث تح حسبة االرسزضرم فشث ر حدد األ م .
فا ثمض االحبتد ة ل االم ن و ر حدد األ م االرت ف فقت ت رزن رحترش اث تح االحسوبة ثةو ف فوشث ة زوزا و وي االز حدود  ،ة ةالوع رموشم ةالو
ةحزربالدخ رر م ةازسر ثابالخ االزجلدو ثز حدد األ م االرت ف ازدجخ الألاجبة ة األ تبل االرداشثح اوبثقب  ،فموتر ةاوزسر ثاوبالخ ررادوت ترم وا ثبالضومةثح
تر ر حدد األ م  ،الدا رجت ا رزحل االرسزضرم ثبالزمة ة زبثمخ االماب ف االرسزلرخ ة تر حبةالخ ة بمح ةم بل األ م  ،ةفوا حوبل وتر ةاوزسر ا
ثابالخ رحضف اإر بل ي االشادط الإلازحسبث و حبالخ األ م االرت ف ة ةثس

.6

ثبالرة لخ .

رجت ل االرسزضرم ا رزقدت ثبالرزتلجبد االح دخ االتادب االزا رحتم ب االشادط ة االشادت رشفم ب فا ط اإر وبل وي ةوج خ اإازماوذ  ،ة فوا ادلوزح
االحبات اآالا االرسزخت خ الزةتدف االخت خ .

.7

فا حبل ضدبن الرخ االرمةث فة االمردف رقشر ثرب رلا :
رقووشر االمردووف ثبإر ووبل ووي االشاوودط لو االخووط االسووب و ة االتلووت و رتددووم الرووخ االروومةث االخب ووخ ثو
ةازجتااللب ث لرخ دترتح ) ثمت ا رقشر االشادط ثبالزرات و شرخ االمردف االرز ف .

ة االزووا رةوورف ةرقووبل الرووخ االروومةث ة

