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دراية جلوبل
يحتــوي هــذا المســتند علــى عــدد مــن اإليضاحــات واإلفصاحــات التــي توضح المخاطر والمســؤوليات 
المرتبطــة بطبيعــة حســاب درايــة جلوبــل وحســاب درايــة جلوبــل بلــس الخــاص بــك، والذي يعتــر منتًجا 
عالــي المخاطــر وهــو منتــج موجــه إلــى العمــاء الذيــن يرغبــون بالتــداول فــي األوراق الماليــة 
يرغــب  الــذي  المنتــج، وينبغــي علــى المســت�ثمر  مرتفعــة المخاطــر والمتــاح تداولهــا عــر  هــذا 
بالتعامــل عــر حســاب درايــة جلوبــل أن يكــون ملًمــا ومقــًرا إقــراًرا تاًمــا بفهمــه بالمخاطــر المتعلقــة 
بالتــداول عــر حســاب درايــة جلوبــل ودرايــة جلوبــل بلــس وأن يكــون لديــه الرغبــة والمقــدرة علــى 

تحّمــل تلــك المخاطــر المرتفعــة.

درايــة الماليــة شــركة مســاهمة مقفلــة مســجلة بالســجل التجــاري رقــم 1010266977 بتاريــ�خ 
الموافــق  1429/06/19هـــ  فــي  الرتخيــص  علــى  حصلــت  الريــاض،  مــن  صــادر  1430/05/04هـــ 
1430/07/08هـــ  فــي  العمـــل  ممارســـة  وبــدأت  الماليــة؛  الســوق  هيئــة  مــن  2008/06/23م 

ســعودي. ريــال   161,090,130 يبلــغ  مــال  بــرأس  2009/06/01م  الموافــق 

ت�تيــح خدمــة »درايــة جلوبــل« و»درايــة جلوبــل بلــس« لعمالئهــا إمكانيــة التــداول علــى األســهم 
وعقــود الخيــار األمريكيــة وصناديــق المؤشــرات المتداولــة والعديــد مــن األوراق المالية بأســعار 
تنافســية بحــد أدنــى 1.99$ علــى أي عمليــة، نســعى فــي درايــة الماليــة لتمكــن المســت�ثمر عــر 
توفــر كل مــا يحتاجــه مــن أدوات وأســواق لتحقيــق أهدافــه اإلســت�ثمارية بأعلــى جــودة ممكنــة 

وأفضــل أســعار متاحــة.

بهــدف توفــر أفضــل الخدمــات للتــداول الدولــي أطلقنــا »درايــة جلوبــل« والتــي تمّكــن عمالءنــا 
مــن تنفيــذ عمليــات  الشــراء والبيــع ومتابعــة األســعار الفوريــة وإنشــاء قوائــم متابعــة لألســهم 

وعقــود الخيــار وصناديــق المؤشــرات المتداولــة عــر منصــة تــداول متطــورة ومت�كاملــة.

يتــم تنفيــذ عمليــات التــداول بســرعة وبدقــة وبأفضــل األســعار للتنفيــذ فــي أكــر مــن بورصــة 
حــول العالــم، كمــا أن التــداول عــر »درايــة جلوبــل« يتيــح لعمالئنــا إمكانيــة إرســال أوامرهــم عــر 

أجهزتهــم الشــخصية أو هواتفهــم المحمولــة أو اإلتصــال الهاتفــي.

يمكــن لعمالئنــا تنفيــذ عمليــات التــداول عــر العديــد مــن أنــواع األوامــر أبرزهــا أمــر الســوق واألمــر 
ــح الــذي يتحــول إلــى أمــر ســوق عنــد  المحــدد بســعر، باإلضافــة إلــى أمــر وقــف الخســارة أو الرب
وصــول ســعر الورقــة الماليــة إلــى ســعر معــن يحــدده العميــل، وأمــر وقــف الخســارة أو الربــح 
المحــدد بســعر تنفيــذ معــن والــذي يتحــول الــى أمــر محــدد بســعر عنــد وصــول ســعر الورقــة 

الماليــة إلــى ســعر معــن يحــدده العميــل. 
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مميزات دراية جلوبل

تحقيق عوائد أعلى من خالل الحصول على أفضل سعر تنفيذ ومن خالل سرعة تنفيذ األوامر.  ⚫
إمكانيــة القيــام بالتــداوالت علــى جميــع األوراق الماليــة مــن خــالل حســاب درايــة جلوبــل ودرايــة   ⚫
جلوبــل بلــس مــن خــالل منصــة إلكرتونيــة متقدمــة ومــن خــالل العديــد مــن القنــوات )إنرتنــت / 

تطبيــق الجــوال / الهاتــف(.
توفر أعلى درجات األمان من خالل اإلجراءات اإلحرتازية اإللكرتونية.  ⚫

توفر أكر المعلومات شفافية بما يتعلق بمحفظتك وإست�ثماراتك.  ⚫
إتفاقية واحدة.  ⚫

عمولة تنافسية.  ⚫
فري�ق متخصص للرد على إستفساراتك خالل اليوم.  ⚫

التداول عر أكر من منصة.  ⚫
ثمانية أنواع أوامر للبيع أو الشراء.  ⚫

إنشاء قوائم المتابعة بيسر وسهولة.  ⚫
معرفــة العمولــة التــي ســيتم تطبيقهــا قبــل تنفيــذ أي أمــر، ورؤيــة أثــر تنفيــذ األمــر بالســعر   ⚫

الشــرائية. القــوة  المحــدد علــى 
رؤية األسعار الفورية لألوراق المالية التي تهمك.  ⚫

إمكانيــة رؤيــة سلســلة عقــود الخيــار للبيــع والشــراء علــى أســعار التنفيــذ المختلفــة وكل العقــود   ⚫
المتاحــة بيســر وســهولة.

إمكانية تحديد صالحية األمر عر أربع فرتات صالحية لألمر.  ⚫
تنفيذ األوامر بأفضل األسعار المتوفرة على أكر من بورصة حول العالم.  ⚫

⚫ تداول األسهم وصناديق المؤشرات المتداولة
⚫  أسواق األسهم المتوفرة:

1.  أسرتاليا  
2.  النمسا  

3.  بلجيكا  
4.  كندا  

5.  فرنسا  
6.  ألمانيا  

7.  هونج كونغ  
8.  إيطاليا  
9.  اليابان  

10. المكسيك  
11.  هولندا  
12.  الرنوي�ج  

13.  الرتغال  
14.  سنغافورة  

15.  أسبانيا  
17.  سويسرا  
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18.  المملكة المتحدة  
19 . الواليات المتحدة األمريكية  

دراية جلوبل بلس
يحتوي هذا المســتند على عدد من اإليضاحات واإلفصاحات التي توضح المخاطر والمســؤوليات 
المرتبطــة برتقيــة حســاب درايــة جلوبــل الخــاص بــك إلــى حســاب درايــة جلوبــل بلــس، والــذي يعتــر 
منتًجــا عالــي المخاطــر وهــو منتــج موّجــه إلــى العمــاء الذيــن يرغبــون بالتــداول فــي األوراق 
الماليــة المرتفعــة المخاطــر والمتــاح تداولهــا عــر المنتــج، وينبغــي علــى المســت�ثمر الــذي يرغــب 
بالرتقيــة إلــى حســاب درايــة جلوبــل بلــس أن يكــون ملًمــا ومقــًرا إقــراًرا تاًمــا بفهمــه بالمخاطــر 
المتعلقــة بالتــداول عــر حســاب »درايــة جلوبــل بلــس« وأن يكــون لديــه الرغبــة والمقــدرة علــى 

تحمــل تلــك المخاطــر المرتفعــة التــي تعتــر أعلــى خطــورة مــن »درايــة جلوبــل«.

تقوم دراية بتقديم خدمة دراية جلوبل بلس لعمالئها عر توفر منصة شــركة 
 Interactive Brokers، وهي شركة مرخصة بموجب قوانن والية كونيتيكت ويقع مقرها 

الرئيسي في مدينة جرينيتش، كونيتيكت )»الوسيط الخارجي«(، في األسواق التي يوفرها 
الوسيط الخارجي والتي تجيزها دراية. ت�تيح منصة الوسيط الخارجي التداول على األوراق 

المالية التالية لعمالء دراية جلوبل بلس:

)Equities( األسهم  1
)Equities( األسهم  ⚫

)Exchange-Traded Funds, ETFs( صناديق المؤشرات المتداولة  ⚫
)Options( عقود الخيار  2

)Equity Options( على األسهم  •
)Index Options( على المؤشرات  •

)Futures Options( على العقود المستقبلية  •
)Futures Contracts( 3 العقود المستقبلية

)Contracts for Difference, CFDs( 4  عقود الفروقات
)Equity CFDs( على األسهم  •

)Index CFDs( على المؤشرات  •
)Forex CFD’s( على العمالت  •

شريحة العماء المستهدفة: 
يســتهدف هــذا المنتــج العمــالء الراغبــن بتنويــع وتوزيــع اســت�ثماراتهم عــن طريــ�ق التــداول فــي 
ــة  ــكل عميــل علــى حــدة حتــى يتســنى لدراي األســواق العالميــة، كمــا يتــم إجــراء تقي�يــم مخاطــر ل
معرفــة مــدى مالءمــة مســتوى مخاطــر المنتــج مــع مقــدرة ورغبــة العميــل بتحمــل المخاطــر 
المرتفعــة المرتبطــة باســتخدام المنتــج ويتــم قبــول الطلــب أو رفضــه بنــاء علــى ذلــك التقي�يــم.
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تداول عقود الخيار على األسهم والمؤشرات والعقود اآلجلة  ⚫
⚫  يمكن الدخول في اسرتاتيجيات عقود الخيار التي ت�تطلب كتابة وبيع عقد الخيار     

     والحصول على عربونه مقابل تحمل مخاطر تنفيذه
⚫  ال يمكن شراء عقود الخيار باستخدام التسهيالت  

تداول العقود اآلجلة  ⚫
⚫  ال يتم تسليم المكونات الفعلية للعقود اآلجلة ويكتفى بالتسوية النقدية للعقد في    

     حال عدم التخارج منه قبل انتهاء صالحيته
⚫  يمكن الحصول على متطلبات الهامش للعقود اآلجلة وعقود الخيار على العقود     

     اآلجلة بالذهاب إلى هذه الصفحة

تداول عقود الفروقات على األسهم والمؤشرات   ⚫
⚫  يمكن الحصول على متطلبات الهامش لعقود الفروقات بالذهاب إلى هذه الصفحة  

تسهيات تصل إلى ثاثة إلى واحد على رأس المال  ⚫
⚫  يرجى قراءة صفحة »معلومات أخرى عن تسهيالت دراية جلوبل بلس« أدناه  

البيع على المكشوف  ⚫
⚫  يرجى قراءة صفحة »معلومات أخرى عن تسهيالت دراية جلوبل بلس« أدناه  

)Forex Contracts(  عقود الفوركس  ⚫
⚫  يمكن التداول في عقود الفوركس التي ت�تطلب المعرفة التامة آللية التعامل  

          والتداول بهذه  الورقة المالية “عالية المخاطر”
⚫  يمكن للعميل التداول بعقود الفوركس 24 ساعة طوال أيام األسبوع ما عدا يومي         

     السبت واألحد. أكر من 20 عملة متاحة للتداول وهي األكر سيولة
⚫  فروقات أقل بن سعر العرض والطلب  

⚫  تسهيالت على حسب كل زوج من العمالت  

⚫  التداول بدون أي عموالت خفية أو إضافات للفروقات غر المرئية  

⚫  يمكن العميل من التداول أكر من 20 زوج من العمالت ويتحدد مستوى الرافعة     

     المالية وصيانة  الهامش لكل عملة حسب الجدول التالي:

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=26662&hm=ot&ex=us&rgt=0&rsk=1&pm=0&rst=101004100808080108
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=26665&hm=ot&ex=gl&rgt=1&rsk=0&pm=0&rst=010101010101080108
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Currency  Currency  Initial Margin  Maintenance Margin

 HKD  Hong Kong Dollar  12% )8.3:1(  10% )10:1(

 ZAR  South African rand  10% )10:1(  7% )14:1(

 HUF  Hungarian forint  5% )20:1(  5% )20:1(

 KRW  South Korean won  10% )10:1(  10% )10:1(

 PLN  Polish złoty  5% )20:1(  5% )20:1(

 SEK  Swedish krona  3% )33:1(  3% )33:1(

 NOK  Norwegian krone  3% )33:1(  3% )33:1(

 DKK  Danish krone  10% )10:1(  5% )20:1(

 CZK  Czech koruna  5% )20:1(  5% )20:1(

 EUR  Euro  3% )33:1(  3% )33:1(

 AUD  Australian dollar  3% )33:1(  3% )33:1(

 CNH  Chinese yuan  15% )6.7:1(  12% )8.3:1(

 NZD  New Zealand dollar  3% )33:1(  3% )33:1(

 GBP  Pound sterling  7% )14:1(  5% )20:1(

 CAD  Canadian dollar  2.5% )40:1(  2.5% )40:1(

 RUB  Russian ruble  20% )5:1(  20% )5:1(

 SGD  Singapore dollar  5% )20:1(  5% )20:1(

 CHF  Swiss franc  3% )33:1(  3% )33:1(

 JPY  Japanese yen  3% )33:1(  3% )33:1(

 MXN  Mexican peso  10% )10:1(  6% )16:1(
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تداول عقود الضمان  ⚫

يمكن الدخول في اسرتاتيجيات عقود الضمان التي ت�تطلب كتابة وبيع عقد الخيار والحصول   
على عربونه مقابل تحمل مخاطر تنفيذه، وال يمكن شراء عقود الضمان باستخدام 

التسهيالت.

 )Fixed Income( تداول أدوات الدين  ⚫

يمكن للمست�ثمر تداول منتجات الدخل الثابت بفوارق صغرة مقارنة بالعموالت المنخفضة    
الصريحة، تقوم أذونات الخزانة والسندات بالوصول إلى أكر من 38000 سند لشركات 

عالمية و 1.4 مليون US municipal إصدار.

السلع  ⚫

    دراية جلوبل بلس تمكن عمالئها من التداول بالذهب والفضة بسوق السبائك في لندن، 

وهو مركز السوق الدولية للمعادن.

⚫  قنوات تنفيذ متعددة

⚫   عر متصفح اإلنرتنت
⚫   عر تطبيقات اآليفون واآلندرويد

عر االتصال بأحد وسطاء دراية  ⚫

أفضل أسعار التنفيذ  ⚫
يتم تنفيذ أوامر العمالء بالبحث عن أفضل أسعار التنفيذ في البورصات المتاحة على   

منصة دراية جلوبل والتي ت�كون الورقة المالية المزمع تداولها مدرجة عليها، ويقدم 
الوسيط الخارجي خدمة التوجيه الذكي )Smart Routing(، والتي ت�أخذ في االعتبار ت�كاليف 

المعامالت والرسوم والسيولة عند تحديد وجهة أوامر العميل عر البورصات التي يوفرها 
الوسيط الخارجي

األسعار الفورية  ⚫
يمكن االشرتاك بعدد من باقات األسعار الفورية والتي تمّكن العمالء من متابعة   ⚫

است�ثماراتهم بشكل لحظي برسوم شهرية رمزية
⚫   يتم تقديم األسعار الفورية بشكل لحظي عر الوسيط الخارجي بالتعاون مع البورصات 
وشركات المعلومات العالمية كبورصة نيوي�ورك وناسداك ولندن وشيكاغو ونايمكس 

وغرها من الجهات ذات العالقة
يجب على العميل الحرص على وجود مبلغ نقدي في حسابه يوازي أو يزيد عن مبلغ   ⚫
رسوم األسعار الفورية خالل أول أسبوع من كل شهر ميالدي، حيث سيقوم الوسيط 

الخارجي بخصم الرسوم من النقد المتوفر أو بتسي�يل العدد الالزم من المراكز الستقطاع 
تلك الرسوم

قوائم المتابعة  ⚫
يمكن للعمالء إضافة األوراق المالية التي يهتمون بمتابعتها إلى أكر من قائمة متابعة،   

والتي ت�تيح  متابعة أسعار تلك األوراق المالية والكميات المتداولة منها
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المرونة في أنواع األوامر وصاحياتها  ⚫
ت�تيح منصة دراية جلوبل لعمالئها إمكانية إرسال ثمانية أنواع من األوامر المختلفة،   

والقدرة على تحديد صالحية األمر بأربع طرق لكل أمر، مما يضفي للمتداولن النشطن 
مرونة كبرة للتحكم في كيفية ووقت تنفيذ أوامرهم

األوامر المركبة  ⚫
يمكن لعمالء دراية جلوبل إدخال أوامر مركبة؛ بحيث يتم إدخال أمر شراء على سبيل المثال   

ملحق بأمري�ن للبيع في حال تنفيذ عملية الشراء، يكون أحدهما أمر وقف خسارة واآلخر 
أمر تحقيق ربح،  ويظل األمران معلقن حتى ت�تحقق شروط أحدهما ويتم تنفيذه وإلغاء 

األمر اآلخر

اإلشعارات والتقاري�ر  ⚫
تقوم دراية بإرسال تقري�ر شهري لعمالء دراية جلوبل ودراية جلوبل بلس يحتوي على   
جميع الحركات النقدية على حسابهم والعمليات التي تم تنفيذها والعموالت التي تم 

دفعها وكل ما له عالقة بالحساب. كما يمكن للعميل أن يحصل على عدة أنواع من التقاري�ر 
لعدد من الفرتات من خالل صفحة إدارة الحساب لدراية جلوبل والتي توضح صافي أصول 

العميل وأي حواالت تمت على الحساب، وأي توزيعات أرباح أو أسهم باإلضافة إلى 
معلومات أخرى عن حساب العميل

تحوي�ل المبالغ من وإلى حسابات دراية جلوبل ودراية جلوبل بلس  ⚫
يمكن القيام بذلك من صفحة الحواالت الداخلية على منصة دراية، ويتم تحوي�ل المبلغ   ⚫

خالل يوم عمل إذا كان المبلغ يقل عن مليون دوالر أمريكي، وخالل ثالثة أيام عمل في 
حال كان المبلغ أكر من أو يساوي مليون دوالر أمريكي

ال يوجد حد أدنى للسحوبات من حساب دراية جلوبل، لكن أقل مبلغ لإليداع هو 100 دوالر   ⚫
أمريكي

يجب أن يكون المبلغ المطلوب تحويله من حساب دراية جلوبل ودراية جلوبل بلس قد   ⚫
انتهت فرتة تسويته وإال تم رفض طلب التحوي�ل

معلومات أخرى عن تسهيات دراية جلوبل بلس
يتم احتساب الفائدة على المبالغ المستخدمة فقط من التسهيالت على أساس يومي  ⚫

تعتمد نسبة الفائدة على عملة المبلغ الذي تم اقرتاضه، وت�تغر ت�كلفة اإلقراض مع تغر   ⚫
أسعار الفائدة العالمية، ويمكن العثور على نسبة الفائدة التي يحتسبها الوسيط حسب 

العملة بالذهاب إلى هذه الصفحة 
ال تقوم دراية باحتساب أي فائدة إضافية على الفائدة التي يحتسبها الوسيط  ⚫

يجب أن يكون مبلغ صافي أصول العميل أكر من أو يساوي 2000 دوالر أمريكي لتفعيل   ⚫
التسهيالت، ويتم تعطيل التسهيالت في حال انخفاض قيمة صافي أصول العميل عن 2000 

دوالر أمريكي، وإعادة تفعيلها عند ارتفاع قيمة صافي أصول العميل عن 2000 دوالر 
أمريكي

يحصل العميل على تسهيالت تصل إلى ثالثة إلى واحد على رأس ماله خالل يوم التداول  ⚫
في حال استخدام تسهيالت بأكر من 1 إلى 1 على رأس المال قبل نهاية فرتة التداول،    ⚫

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1595
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سيقوم الوسيط الخارجي بتسي�يل عدد من المراكز عشوائًيا وذلك إلعادة تسهيالت الحساب 
1 إلى 1 قبل نهاية التداول اتباًعا لتنظيمات األسواق األمريكية، كما يحتفظ الوسيط 

الخارجي ودراية بحقهما في البدء بالتسي�يل قبل الفرتة المذكورة في حال كانت المراكز 
االست�ثمارية كبرة مقارنًيا أو كانت ألوراق مالية منخفضة السيولة

يحصل العميل على قوة شرائية إضافية عند ارتفاع قيمة المحفظة ويتم خفض القوة   ⚫
الشرائية عند انخفاض قيمة المحفظة

عند انخفاض هامش التغطية إلى نسبة أقل من هوامش الصيانة الموضحة أدناه، يبدأ   ⚫
الوسيط الخارجي بتسي�يل المراكز آليًا وبشكل عشوائي إلعادة هامش تغطية الحساب إلى 

%50 دون الرجوع إلى العميل
يحتفظ الوسيط الخارجي ودراية بحقهما في رفع نسب التغطية المطلوبة لألوراق المالية   ⚫

التي:
⚫   ت�كون رسملتها منخفضة  

⚫   ت�كون سيولتها منخفضة  

⚫  ت�كون لشركات تمر بإجراءات الشركات )Corporate Actions( أو لشركات أعلنت عن نيتها   

في دخول صفقات اندماج/استحواذ أو في صفقات جوهرية أخرى
يقوم الوسيط الخارجي بتوفر التسهيالت لعمالء دراية جلوبل بلس حسب النسب   ⚫

الموضحة أدناه لألسهم:
شراء األسهم  ⚫

هامش التغطية المطلوب الفت�تاح مركز: %25 من قيمة األسهم  .1
هامش التغطية المطلوب الفت�تاح مركز في صندوق مؤشر متداول يكون استخدام   -

التسهيالت جزءا من اسرتاتيجية عمله: األقل من:
%50 مضروبا بمعامل التسهيالت لصندوق المؤشر المتداول  -

%100 من قيمة األسهم  -
2.   هامش الصيانة: %25 من قيمة األسهم

هامش التغطية عند اإلغالق حسب تنظيمات )Reg-T(            من قيمة األسهم   .3

البيع على المكشوف  ⚫
هامش التغطية المطلوب الفت�تاح مركز: %30 من قيمة األسهم   .1

هامش التغطية المطلوب الفت�تاح مركز في صندوق مؤشر متداول يكون استخدام   -
التسهيالت جزًءا من اسرتاتيجية عمله: األقل من:

%50 مضروًبا بمعامل التسهيالت لصندوق المؤشر المتداول  -
%100 من قيمة األسهم  -

هامش الصيانة:   .2
%30 من قيمة األسهم في حال كان سعر السهم أكر من 16.67$  -
$5 للسهم في حال كان سعر السهم أقل من $16.67 وأكر من 5$  -

%100 من قيمة األسهم في حال كان سعر السهم أقل من 5$  -
$2.50 للسهم في حال كان سعر السهم أقل من أو يساوي 2.5$  -

هامش التغطية عند اإلغالق حسب تنظيمات  )Reg-T(           من قيمة األسهم   .3

50%

50%
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الحد األدنى للصفقةالعمولةاألوراق المالية المتاحةالسوقعملة الورقة المالية

AUDأسرتاليا

%0.0199عقود الفروقات على المؤشرات

19.9000
CHFسويسرا

EURاألسواق األوروبية

GBPالمملكة المتحدة

HKD199.0000هونغ كونغ

JPY1,990.0000اليابان

USD1.9900الواليات المتحدة األمريكية

AUDأسرتاليا

أسهم وصناديق مؤشرات متداولة 
وعقود الفروقات على األسهم

0.1990%

19.9000
CHFسويسرا

EURاألسواق األوروبية

GBPالمملكة المتحدة

HKD199.0000هونغ كونغ

JPY1,990.0000اليابان

MXNالمكسيك

أسهم وصناديق مؤشرات متداولة

199.0000
NOKالرنوي�ج

SGD19.9000سنغافورة

CAD0.199019.9000كندا

AUD

الواليات المتحدة األمريكية

عقود آجلة

19.9000

CAD

CHF

EUR

GBP

SGD

HKD199.0000

JPY1,990.0000

USD

أسهم وصناديق مؤشرات متداولة 
0.01991.9900وعقود الفروقات على األسهم

1.9900عقود الخيار على األسهم والمؤشرات 

3.99 العقود المستقبلية

3.99 عقود الخيار المستقبلية

CFE,CME( 19.9( العقود المستقبلية على البت�كوي�ن

3.99 العقود المستقبلية ألسعار الصرف

3.99 العقود المستقبلية على السلع

2.99 العقود المستقبلية على أذون الخزينة

3.99 العقود المستقبلية على المؤشرات

USD1.99عقود الضمان

USD4.99عقود أدوات الدين

USD 2 نقطة أساسعقود الفوركس
*إجمالي قيمة الصفقة

4.99

EUR19.99المعادن)الذهب/الفضة(لندن

          

عموالت التداول عر »دراية جلوبل« و »دراية جلوبل بلس«
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األسواق األوروبية: الرتغال – النمسا – إيطاليا – أسبانيا – ألمانيا – بلجيكا – فرنسا –   ⚫

هولندا

ت�كون العمولة بعملة الورقة المالية، كما يتم احتساب ضري�بة القيمة المضافة على كامل   ⚫

مبلغ العمولة المستقطع لكل تنفيذ

إذا لم ت�كن العمولة موضحة كنسبة من قيمة الصفقة، فإن عمولة الورقة المالية تحتسب   ⚫

بناء على الكمية المتداولة من الورقة المالية مضروبة في العمولة مع مراعاة الحد 

األدنى للصفقة

قد تختلف العمولة لبعض العقود اآلجلة عن العمولة الموضحة أعاله، ويتم توضيح   ⚫

العمولة المتوقعة في حال التنفيذ لكل أمر مزمع إدخاله إلى النظام

قد يطرأ أي تعديل أو تغي�ر في قيمة الضرائب والدخل حسب متطلبات الجهات المنّظمة  ⚫

للوصول لصفحة عموالت التداول اضغط هنا  ⚫

متطلبات الرتقية إلى دراية جلوبل بلس

يمكنك طلب ترقية حسابك إلى حساب دراية جلوبل بلس بعد است�كمال جميع متطلبات الرتقية 

المذكورة أدناه والحصول على موافقة دراية، وال يعني اكتمال الطلب ومستنداته موافقة 

دراية على ترقية الحساب إلى دراية جلوبل بلس، وتحتفظ شركة دراية المالية بحقها برفض 

أي طلب ترقية مع إبداء أسباب رفض طلب الرتقية للعميل.

1.  وجود حساب دراية جلوبل نشط لدى العميل

2.  التوقيع على اتفاقية دراية جلوبل بلس وملحقاتها

3.  التوقيع على تقي�يم مخاطر دراية جلوبل بلس

4.  التوقيع على سند ألمر بالمبلغ الذي تّم إيداعه في حساب دراية جلوبل

فرتة الرتقية

ت�أخذ عملية ترقية حساب دراية جلوبل إلى حساب دراية جلوبل بلس أسبوًعا واحًدا في 

حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة

فرتة اإللغاء

يمكن للعميل إعادة حساب دراية جلوبل بلس الخاص به إلى حساب دراية جلوبل برفع 

طلب إلى دراية، وت�أخذ عملية إلغاء الرتقية أسبوًعا واحًدا

http://web.derayah.com/wp-content/uploads/2019/02/derayah_global_fees2-2.pdf
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مقارنة بني دراية جلوبل ودراية جلوبل بلس من ناحية المنتجات

دراية جلوبل بلسدراية جلوبلالمنتجات

✔✔األسهم

✔✔عقود الخيار

✔✘العقود اآلجلة 

✔✘عقود الفروقات

✔✘عقود الضمان

✔✘عقود أذون الدين

✔✘عقود الفوركس

✔✘المعادن

✔✘البيع على المكشوف

✔✘تسهيات نقدية
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إيضاحات وإفصاحات أخرى عن دراية جلوبل بلس

إشعار هام
تــم إعــداد هــذا المســتند مــن قبــل شــركة درايــة الماليــة، وهــي شــركة اســت�ثمارية تــم تعريفهــا كشــركة 
مرخــص لهــا بموجــب الئحــة األشــخاص المرخــص لهــم الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، بالرتخيــص 
رقــم 08109-27 ويقــع فرعهــا الرئيســي علــى شــارع العليــا العــام بمدينــة الريــاض. لقــد تــم إعــداد هــذا 
المســتند ألغــراض توفــر المعلومــات وال يشــكل عرضــا لشــراء أو محاولــة اقنــاع باالكت�تــاب فــي المنتــج 
المعــروض، كمــا أنــه يجــب أال يشــكل األســاس لالعتمــاد عليــه فــي مــا يتعلــق بــأي عقــد أو التــزام أيــا كان 
شــكله أو أي مشــورة اســت�ثمارية للعميــل. إن شــركة درايــة الماليــة تملــك وقــد تملــك مركــزًا اســت�ثماريًا 
أكــر فــي المســتقبل أو فــي أوراق ماليــة ذات عالقــة. وقــد تقــدم أو قدمــت خــالل اإلثنــي عشــر شــهرًا 
الســابقة مشــورة مهمــة أو خدمــات أعمــال أوراق ماليــة لمصــدر األوراق الماليــة المعنيــة أو أوراق 
ماليــة ذات عالقــة. قــد يحتــوي هــذا المســتند علــى معلومــات مبنيــة علــى توقعــات مســتقبلية تــم 
ــات و المخاطــر. قــد يختلــف األداء الفعلــي بشــكل جوهــري  الوصــول لهــا بموجــب مجموعــة مــن الفرضي
عــن المعلومــات المبنيــة علــى المعلومــات التاريخيــة والتطلعــات المســتقبلية وذلــك بســبب االختــالف 
والتغــر فــي الفرضيــات والمخاطــر المشــار إليهــا فــي هــذا المســتند. تشــمل األمثلــة علــى العناصــر التــي 
مــن شــأنها أن تحــدث اختالفــا جوهريــا بــن األداء المســتقبلي الحقيقــي والتطلعــات المســتقبلية لــألداء 
– علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – الظــروف االقتصاديــة بشــكل عــام، تقلــب أســعار الفائــدة، توفــر وت�كلفــة 
رأس المــال، تقلــب أســعار العملــة، المنافســة فــي ذات المجــال مــن قبــل جهــات أخــرى، والتغــر فــي 
ــر علــى قيمــة وســعر  السياســات الحكوميــة والسياســة العامــة، وأي مخاطــر أخــرى مــن شــأنها أن تؤث
الوحــدات؛ إن الورقــة الماليــة قــد ت�كــون غــر قابلــة للتحويــ�ل الفــوري إلــى ســيولة علــى أنــه قــد يصعــب 
علــى المســت�ثمر: 1( بيــع الورقــة الماليــة أو تحويلهــا إلــى نقــد 2( الحصــول علــى معلومــات موثــوق بهــا 
حــول قيمــة الورقــة الماليــة، أو مــدى المخاطــر التــي ت�كــون معرضــة لهــا. إن دخــل الورقــة الماليــة يمكــن 
أن يتغــر ويمكــن اســتخدام جــزء مــن رأس المــال المســت�ثمر لدفــع ذلــك الدخــل. وعلــى المســت�ثمر االطــالع 
علــى المخاطــر الرئيســية لالســت�ثمار الــواردة فــي الشــروط واألحــكام. األداء الســابق ال يعكــس بالضــرورة 
العوائــد المســتقبلية. يجــب علــى المســت�ثمر عــدم االعتمــاد علــى هــذا المســتند أو علــى أي معلومــات 
األوراق  قيمــة  للمســتقبل.  الحاليــة  درايــة  نظــرة  علــى  والمبنيــة  مســتقبلية  تطلعــات  علــى  مبنيــة 
الماليــة والدخــل الناتــج عنهــا قابــل للتغــر و االرتفــاع والهبــوط وســعر األوراق الماليــة ال يعــد التزامــًا 
علــى درايــة أو أي مــن شــركاتها التابعــة. و يعــد االســت�ثمار فــي الوحــدات اســت�ثمارًا خاضعــًا لعــدة مخاطــر 
ــ�ل االســت�ثمار بهــا  ــال ال الحصــر، أن قيمــة الورقــة الماليــة فــي حــال تموي اســت�ثمارية وعلــى ســبيل المث
يمكــن أن ت�تعــرض النخفــاض مفاجــيء وكبــر قــد يــؤدي لخســارة تســاوي المبلــغ المســت�ثمر و أن خســارة 
المســت�ثمر قــد ال تقتصــر علــى كامــل المبلــغ الــذي اســت�ثمره أو أودعــه أصــاًل ، وأنــه قــد يضطــر إلــى دفــع 
المزيــد. إن المعلومــات المضمنــة فــي هــذا المســتند، هــي لغــرض التعريــف بهــذا المنتــج فقــط. وينبغــي 
علــى المســت�ثمري�ن أخــذ المشــورة مــن مستشــاريهم القانونيــ�ن والماليــ�ن أو المختصــن بالضرائــب، قبــل 
االســت�ثمار فــي المنتــج المعــروض، وذلــك مــن أجــل ت�كويــ�ن قــرار مســتقل فــي مــا يتعلــق بمالءمــة والنتائــج 
المرتتبــة علــى أي قــرار اســت�ثماري يتخذونــه. وننــوه هنــا، أنــه ال يمكننــا أن نعطــي أي ت�أكيــد بخصــوص أي 
اســت�ثمار محــدد علــى أنــه يمكــن أن يكــون مناســبًا أو مالئمــًا أو مربحــًا لعميــل أو للمحفظــة االســت�ثمارية 
ــم إعــداده ليناســب األهــداف االســت�ثمارية أو  ــم يت لعميــل محتمــل. وبصفــة خاصــة، فــإن هــذا المســتند، ل
الوضــع المالــي أو االســتعداد لقبــول المخاطــر أو االحتياجــات األخــرى ألي شــخص يمكــن أن يتلقــى و/
أو يّطلــع علــى هــذا المســتند. كمــا يجــب عــدم نشــره خــارج نطــاق الواليــة القضائيــة للمملكــة العرب�يــة 
الذيــن  يكــون توزيعــه هنــاك مخالفــا للقانــون. وي�جــب علــى األشــخاص  الســعودية إذ مــن الممكــن أن 
ــ�ر، أن يكونــوا علــى درايــة بمثــل هــذه القيــود وااللتــزام بــأي قيــود مــن هــذا  يحصلــون علــى هــذا التقري
القبيــل. وبقبــول هــذا التقريــ�ر، فــإن مســتلم التقريــ�ر يوافــق علــى أن يكــون ملزمــًا بالقيــود المذكــورة 
آنفــًا. فــي حــال وجــود أي اختــالف بــن هــذا المســتند والشــروط واألحــكام فــإن المرجــع فــي ذلــك يكــون 
فــي مــا نصــت عليــه الشــروط واألحــكام. المعلومــات التــي يتــم ذكرهــا هنــا قابلــة للتعديــل، التغيــ�ر، 
التحديــث، التدقيــق، المراجعــة، واالســت�كمال فــي أي وقــت ودون الحاجــة ألي نــوع مــن اإلخطــار والتبليــغ. 
ــات أو  ــة، مدرائهــا، موظفيهــا، شــركتها األم، أو أي شــركات تابعــة أي ضمان ــة المالي ال تقــدم شــركة دراي
تعهــدات أو إقــرارات بشــكل صريــ�ح أو ضمنــي، كمــا أنهــا ال تفــرتض أي مســؤولية قانونيــة مباشــرة أو غــر 
مباشــرة ت�تعلــق بدقــة، اكتمــال، أو مناســبة المســتند أو المنتــج ألغــراض المســت�ثمر. هــذا المســتند وكافــة 
المعلومــات الــواردة فيــه غــر قابــل للنســخ أو التوزيــع أو إعــادة الطباعــة دون الحصــول علــى موافقــة 
خطيــة مســبقة مــن قبــل شــركة درايــة الماليــة. شــركة درايــة الماليــة وبموجــب هــذا المســتند ال تقــدم وال 
يتعــن النظــر لهــا علــى أنهــا تقــدم أي خدمــات استشــارية قانونيــة أو ماليــة أو غــر ذلــك بموجــب هــذا 
المســتند. لضمــان الفهــم الكامــل والمناســب لخدمــة درايــة جلوبــل بلــس ولقيــاس مــدى مالءمــة المنتــج 
لرغبــات المســت�ثمر، ننصــح باللجــوء ألشــخاص مختصــن مهنيــًا فــي مجــال القانــون أو االستشــارات الماليــة 

بحســب مقتضــى الحــال.
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