خدمة الوساطة
تداول األسهم الخليجية والعربية

1.ما هو نطاق االستثامر يف تداول األسهم الدولية؟
نطاق االستثمار هو التداول في أسهم وصكوك الشركات المتداولة والمدرجة في أسواق المال الدولية.
2.من يقوم بعملية التنفيذ؟
يستطيع العميل التنفيذ من خالل:
• منصة اإلنماء إنترناشيونال
• التنفيذ من خالل الوسطاء بوحدة تداول األسهم الدولية
3.ما هي عملة فتح الحساب يف الوساطة الدولية؟
عملة فتح الحساب هي العملة المتداول بها في بلد السوق الذي يريد الشريك التداول فيه.
4.ما هي االرباح والخسائر املتوقعة للتداول الدولية؟
تعتمد األرباح والخسائر على وضع األسواق وحركتها.
5.من هم املسموح لهم باالشرتاك بخدمة التداول؟
يســمح لألفــراد والشــركات والمؤسســات باالشــتراك فــي تــداول األســهم الدوليــة مــع أخــذ القواعــد واإلجــراءات النظاميــة
لفتــح الحســابات فــي االعتبــار.
6.هل يسمح لغري السعوديني باالشرتاك يف خدمة التداول الدويل؟
نعم ,يسمح لغير السعوديين باالشتراك في التداول باألسواق الدولية.
7.كيف يتم فتح حساب استثامري يف خدمة الوساطة الدولية؟
يتــم فتــح محفظــة التــداول باألســواق الدوليــة الكترونيــا عــن طريــق التســجيل فــي موقــع اإلنمــاء لالســتثمار (اإلنمــاء
إنترناشــيونال) او زيــارة أقــرب فــرع مــن فــروع بنــك اإلنمــاء.
8.ما هو الحد األدىن لفتح الحساب؟
الحد األدنى لفتح محفظة في األسواق الدولية  5000ريال سعودي.
9.ما هو الحد األعىل لفتح الحساب؟
ال يوجد حد أعلى لالشتراك.
10.ما هو مقدار العمولة التي تؤخذ من الرشيك؟
يخصــم مــن الشــريك عمولــة شــراء وعمولــة بيــع مــن حســابه االســتثماري وتعتمــد العمولة علــى نوعية الســوق المتداول
بــه ،ولــكل ســوق عمولة مســتقلة وهــي كالتالي:

السوق

األمريكي

أبوظبي
دبي
ناسداك دبي

العمولة عن طريق المنصة
للشركات التي أسعارها  1دوالر وأعلى:
 2سنت للسهم  ،حد ادنى  15دوالر
للشركات التي أسعارها  1اقل من دوالر:
 30دوالر مبلغ مقطوع مهما كان عدد األسهم
 0.0028من قيمة العملية  ،حد ادنى  100درهم
 0.0030من قيمة العملية  ،حد ادنى  100درهم
 0.0028من قيمة العملية  ،حد ادنى  25دوالر

عمان

 0.0035من قيمة العملية  ،حد ادنى  10ريال عماني

الكويت

 0.0035من قيمة العملية  ،حد ادنى  9دينار كويتي

قطر

 0.0028من قيمة العملية  ،حد ادنى  100ريال قطري

مصر

 0.0045من قيمة العملية  ،حد ادنى  350جنية مصري

*علما بأن العمولة الموضحة أعاله في الجدول قابله للتغير ً
بناء على إجراءات األسواق الدولية.
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11.ما هي أيام التداول وأوقاتها يف األسواق الدولية؟
ســتكون أيــام التــداول باألســواق الدوليــة بنــاء علــى الســوق المتــداول بــه وهــي عادتــا تبــدأ مــن األحــد إلــى الجمعــة مــا
بيــن الســاعة  10:00صباحــا وحتــى  11:00مســاء.
 12.هل تقدم إدارة الوساطة الدولية بحوث ومعلومات عن الرشكات؟
نعــم تقــدم إدارة الوســاطة الدوليــة عــن طريــق الوســطاء المعلومــات والبيانــات االقتصادية والمالية للســوق والشــركات
المتــداول بهــا ،وتحــرص علــى توفيــر المعلومــة الصحيحــة للشــريك مــن اجــل اتخــاذ القرار المناســب لالســتثمار.
13.هل تقدم إدارة الوساطة توصيات للرشيك؟
إدارة الوســاطة الدوليــة تقــدم قــراءة كاملــة لوضــع الشــركات لتســاعد الشــريك فــي اتخــاذ قــراره لكــن ال تقــدم أي توصيات
مباشــرة بالبيــع او الشــراء وذلــك امتثــاال لقــرارات هيئــة الســوق المالية.
14.كيف يعرف الرشيك حالة محفظته االستثامرية؟
بعــد االنتهــاء مــن تســجيل الشــريك يتــم إرســال بريــد الكترونــي ورســالة نصيــه لهاتــف الشــريك لتأكيــد بفتــح المحفظــة
وبإمــكان الشــريك أيضــا التواصــل مــع الوســاطة الدوليــة مباشــرة.

وملزيد من االستفسار الرجاء التواصل معنا من خالل العناوين التالية:
	•الهاتف المجاني8004416666 :
	•البريد االلكترونيAGS@alinma.com :
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