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  الدولية؟األسهم ستثمار في تداول الما هو نطاق ا -1

المال هو التداول في أسهم وصكوك الشركات المتداولة والمدرجة في أسواق  االستثمارنطاق 

 .الدولية

 

  التنفيذ؟من يقوم بعملية   -2

 التنفيذ من خالل:يستطيع العميل 

 منصة االنماء إنترناشيونال 

 التنفيذ من خالل الوسطاء بوحدة تداول األسهم الدولية 

 

  الدولية؟ما هي عملة فتح الحساب في الوساطة  -3

 التداول فيه عميلعملة فتح الحساب هي العملة المتداول بها في بلد السوق الذي يريد ال

العملة  ويتم تحويل ،السعوديالريال لتحويل األموال هي  مع االخذ باالعتبار ان العملة الرئيسية

 عن طريق المحفظة الدولية.

 

 ؟الدوليةرباح والخسائر المتوقعة للتداول الما هي ا  -4

 .وحركتها األسواقوضع استثمارات العميل و والخسائر على األرباحتعتمد  

 

  التداول؟بخدمة  تراكالشبامن هم المسموح لهم  -5

مع أخذ القواعد  في تداول األسهم الدولية باالشتراك والشركات والمؤسسات لألفراديسمح 

 .االعتبارالنظامية لفتح الحسابات في  واإلجراءات
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  الدولي؟ التداولفي خدمة  باالشتراكهل يسمح لغير السعوديين  -6

 .باألسواق الدولية في التداول باالشتراكيسمح لغير السعوديين  ،نعم

 

  الدولية؟كيف يتم فتح حساب استثماري في خدمة الوساطة   -7

يتم فتح محفظة التداول باألسواق الدولية الكترونيا عن طريق التسجيل في موقع االنماء  

 .لالستثماراالنماء او زيارة أقرب فرع من فروع لالستثمار )االنماء إنترناشيونال( 

 

  الحساب؟لفتح  األدنىما هو الحد  -8

 لفتح المحفظة الدولية. أدنىال يوجد حد    

 

  الحساب؟لفتح  األعلىما هو الحد  -9

 ى لفتح المحفظة الدولية.يوجد حد أعلال 

 

 الشريك؟ما هو مقدار العمولة التي تؤخذ من  -10

وتعتمد العمولة على نوعية  االستثمارييخصم من الشريك عمولة شراء وعمولة بيع من حسابه  

  كالتالي:وهي ولكل سوق عمولة مستقلة  به،السوق المتداول 
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 في موقع وسيتم تحديثهايير بناء على األسواق وسياساتها علما بأن العمولة قابلة للتغ

 االنماء لالستثمار باستمرار.

 

 ؟الدولية األسواقما هي أيام التداول وأوقاتها في  -11

 عصرا 3:30صباحا وحتى  10:00الساعة من  الجمعة إلىالدولية من األحد  باألسواقأيام التداول  

 لألسهم العربية ومن االثنين الى الجمعة لألسهم الدولية األخرى. 

 

 بحوث ومعلومات عن الشركات؟الدولية هل تقدم إدارة الوساطة   -12

 السوق العمولة عن طريق المنصة 

  وأعلى:دوالر  1للشركات التي أسعارها 

دوالر  1.95سنت للسهم ،، حد ادنى  1.5 

 األمريكي

اقل من دوالر:  1للشركات التي أسعارها   

مهما كان عدد األسهمدوالر مبلغ مقطوع  25  

  الكسور )أجزاء األسهم(  لعمليات 

دوالر 2دوالر +  1.95حد ادنى   

درهم  100من قيمة العملية ،، حد ادنى  0.0028  ابوظبي 

درهم  100من قيمة العملية ،، حد ادنى  0.0030  دبي 

دوالر  25من قيمة العملية ،، حد ادنى  0.0028  ناسداك دبي 

لاير عماني  10من قيمة العملية ،، حد ادنى  0.0035  عمان 

دينار كويتي  9من قيمة العملية ،، حد ادنى  0.0035  الكويت 

لاير قطري  100من قيمة العملية ،، حد ادنى  0.0028  قطر 

جنية مصري  350من قيمة العملية ،، حد ادنى  0.0045  مصر  
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والمالية  االقتصاديةنعم تقدم إدارة الوساطة الدولية عن طريق الوسطاء المعلومات والبيانات  

معلومة الصحيحة للشريك من اجل اتخاذ وتحرص على توفير ال بها،للسوق والشركات المتداول 

  .لالستثمارالقرار المناسب 

 

 ؟للعميلهل تقدم إدارة الوساطة توصيات  -13

في اتخاذ عميل لوضع الشركات لتساعد البيانات ومعلومات لوساطة الدولية تقدم إدارة ا 

 هيئةوانظمة للوائح توصيات مباشرة بالبيع او الشراء وذلك امتثاال أي لكن ال تقدم  قراره

  .الماليةالسوق 

 

 ؟االستثماريةحالة محفظته عميل كيف يعرف ال -14

كيد تألل لكتروني ورسالة نصيه لهاتف العميليتم ارسال بريد ا بعد االنتهاء من تسجيل العميل 

 أيضا التواصل مع الوساطة الدولية مباشرة.بفتح المحفظة وبإمكان العميل 

 

 المحفظة الدولية؟تحويل األموال الى يتم كيف  -15

 يتم تحويل األموال الى المحفظة الدولية آليا عن طريق منصة االنماء إنترناشيونال.

 

 

 

 

 

 

 

 :العناوين التالية اصل معنا من خاللالتوالرجاء  االستفسارولمزيد من  

  8004416666 المجاني:الهاتف 

 AGS@alinma.comالبريد االلكتروني: 

 


