
 
 

  خطة الطوارئ في حال حدوث خلل في خدمة التداول عبر اإلنترنت/)3(رقم  ملحق
  

 
في حال حدوث من قبل الشرآه  سيتم اتخاذهاتتضمن هذه الخطة اإلجراءات التي 

خلل في تقديم خدمة التداول عبر اإلنترنت، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة من 
  -:قبل الشرآة

  

 :في حال تعطل أي مما يلي -1
 

 .خدمة اإلنترنت   - أ
سواء آان االنقطاع في االتصال بين العميل وشبكة اإلنترنت أو آان 

وشبكة اإلنترنت، أو حدوث بطء شديد في  الشرآهانقطاع في االتصال بين 
خدمة اإلنترنت مما يحول دون القدرة على إدخال األوامر من قبل العميل 

 .ومتابعتها ومتابعة أسعار األسهم
  

 .بالشرآه الخاص ) Application Server(نظام   - ب
 

عن طريق الهاتف أو الفاآس أو البريد اإللكتروني  بالشرآهيقوم العميل باالتصال 
لتعديل أو حذف أوامره المدخلة أو إدخال أوامر جديدة إلى نظام التداول، حيث يقوم 

ن مر جديدة مواالوسيط بمتابعة أوامر العميل المدخلة وتعديلها أو حذفها أو إدخال أ
  ).OMS(خالل نظام 

  
والذي يحول دون قدرة العمالء من متابعة ) OMS(في حال تعطل نظام  -2

أوامرهم المدخلة أو إدخال أوامر جديدة عبر اإلنترنت، آما و يحول دون 
من متابعة أوامر العمالء المدخلة أو إدخال أوامر جديدة من  الشرآهقدرة 

  ).OMS(خالل نظام 
 

عن طريق الهاتف أو الفاآس أو البريد اإللكتروني لشرآه بايقوم العميل باالتصال 
تقوم لتعديل أو حذف أوامره المدخلة أو إدخال أوامر جديدة إلى نظام التداول، حيث 

بمتابعة أوامر العميل المدخلة وتعديلها أو حذفها أو إدخال أوامر جديدة من  الشرآه 
بعد التحقق من الرصيد ) GL Station(خالل شاشات نظام التداول اإللكتروني 
 .النقدي والرصيد من األوراق المالية للعميل

 
 

شرآة الالرئيسي الرابط بين ) Leased Line(في حال تعطل خط الـ  -3
 وبورصة عمان



 
 

  
 ).Back up Leased Line(يتم التحويل بشكل مباشر إلى الخط البديل 

 
 Market Data(من استالم بث المعلومات الشرآهفي حال عدم تمكن  -4

Feed (،توقف الشرآة خدمة  من بورصة عمان ألي سبب من األسباب
، آما توقف الشرآة تعديل أو إدخال بالعمالء التداول عبر اإلنترنت الخاصة 

وذلك لتجنب إدخال األوامر بأسعار غير   )OMS(األوامر من خالل نظام 
س عن طريق الهاتف أو الفاآ بالشرآهآما يقوم العميل باالتصال . صحيحة

أو البريد اإللكتروني لتعديل أو حذف أوامره المدخلة أو إدخال أوامر جديدة 
بمتابعة أوامر العميل المدخلة وتعديلها  تقوم الشرآهإلى نظام التداول، حيث 

أو حذفها أو إدخال أوامر جديدة من خالل شاشات نظام التداول اإللكتروني 
)GL Station (لرصيد من األوراق بعد التحقق من الرصيد النقدي وا

 .المالية للعميل
  

  :معلومات االتصال بالشرآة هي آاالتي علما بان
  )00962-6-5692428: (الخط الساخن

  )00962-6-5692423( : الفاآس
 info@arabinvestco.com:البريد االآتروني
  www.arabinvestco.com:الموقع االآتروني

  

  اقرار
  

  ة الطوارئ في حال حدوث خلل في خدمة التداول عبر اإلنترنتخطاطلع على محتويات  هنأيقر العميل ب
  

  : اسم العميل 
  

  : التوقيع 
 


