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ات العميل 1  وخطوات التسجيل. خبر
)آي سي إم لألوراق المالية(.  .ICM Securities أ. التقدم بطلب للحصول عىل حساب

 لفتح حساب ICM Securities   : )آي سي إم لألوراق المالية(، يرجى النقر عىل الرابط التالي

ية ز  : اإلنجلي 

 : العربية

 كة : اخير نوع التسجيل فرد أو شر

" ، ومراجعة التقديمإدخال الرقم المرجعي لنموذج الطلبيمكنك إن سبق لك تقديم نموذج الطلب، "

ب. نموذج الطلب لألفراد

 بيانات التسجيل 

:واالمستخدم  ثم اخير اسميرجى ملء بياناتك الشخصية وتفاصيل االتصال  نقر فوق التالي

 الحساب 

ا
ً
.فور االنتهاء من تسجيل البيانات، سيتم إنشاء رقم مرجعي للتطبيق، بحيث يمكنك استخدامه إلكمال طلبك الحق
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 اخير عملة حساب التداول

   تاري    خ ومكان الميالد( باإلضافة إل رقم جواز السفر مع تاري    خ البيانات الشخصية )الجنس والجنسية و

اإلصدار/انتهاء الصالحية. 

. )يمكن اس           تخدام  ي
و ز يد اإلل ير ز العمالء من خالل أرقام جواز الس           فر ولرس عناوين اليى "رقم جواز الس           فر: يمكننا تميي 

ز عند التسجيل، البد وأن  ز مختلفي  ي من قبل عميلي 
و ز ا( "عنوان بريد إل ير

ً
يكون رقم جواز السفر مختلف

  التعريف الشخصي الخاص بك، ورقمك وتاري    خ انتهاء صالحيته "غي  إلزامي  قم باختيار وتحديد"

 بيانات االتصال والعنوان.

 بيانات الوظيفة 

  كة وساطة أو ي شر
ز
ي يرجى اإلجابة ب  "نعم" أو "ال" عىل األسئلة التالية: " هل تعمل ف

ز
/أو إدارة أصول و ف

كة عامة محدودة؟".  ي شر
ز
 ف
ا
 مديًرا/مسؤوًل
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 المرصف

 يرجى ملء بيانات المرصف الخاص بك بالتفصيل. 

ي لتمويل حس  اب تداولك الخاص باألوراق المالية 
ز
 ICM Securities tradingتنويه: س  يتم اس  تخدام الحس  اب المرص  ف

account 

 التمويل 

يرجى ادخال البيانات المالية التالية "المطلوبة" كما هو موضح أدناه: 

  "معدل الدخل السنوي "تقريبا
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"وة "تقريبا حجم الير

  حجم اإليداع األولي

 مصدر األموال

 معلومات االستثمار كما هو موضح أدناه: 

 ي أسواق رأس المال
ز
النسبة المئوية لرأس المال الذي سوف تستثمره ف

ما يىلي  أهداف 
ز  من بي 

:االستثمار. اخير

 حماية رأس المال 

  دخل متوازنتحقيق

 زيادة رأس المال 

  ي تداول السندات واألسهم
ز
اتك ف يرجى اإلجابة ب  "نعم" أو "ال" عىل األسئلة المتعلقة بتجربتك/خيى

.وصناديق االستثمار والعمالت األجنبية

  ة، ومدى نشاطك وهل حصلت ي أسواق يرجى تأكيد سنوات الخيى
ز
عىل دورات تدريبية خاصة بالتداول ف

 . أم ال؟ المال

يبية إن وجدت ائب: يرجى ملء معلوماتك الرصز .المعلومات الخاصة بالرصز
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 إنهاء

  وط واألحكام" الخاصة باتفاقية العميل وسياسة يرجى قراءة وفهم ووضع عالمة عىل مربعات "الشر

 .الخصوصية وإفصاحات المخاطر الخاصة بنا

  قراءة وفهم ووضع عالمة عىل مربعات اتفاقيات معدل الرصف.  يرجى

 " إلرسال طلبك، أنقر فوق التاليNext"

 ي دي إف ي مرفق بها ملف  ى
و ز يد اإلل ير الستمارة التسجيل المعبأة. PDFسوف يصلك رسالة تأكيد باليى

 سجيل"يمكنك تحميل التطبيق المعبأ عىل جهازك من خالل الضغط عىل "تحميل استمارة الت

 المستندات المطلوبة لطلب، سيتواصل معك فريق خدمة العمالء لدينا بمجرد تقديم طلبك.

  فور استكمال المستندات المطلوبة، سيقوم فريقنا بمراجعة طلبك. وفور الموافقة عىل طلبك سوف

ز برقم حسابك وكلمة المرور ي منفصلتي 
و ز ي بريد إل ير

.يصلك رسالتر

 لألوراق المالية. منصة آي سي إم 2
منصة آي سي إم لألوراق المالية متاحة للتداول من خالل أجهزة الكمبيوتر
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أيضا، يمكنك تحميل المنصة من عىل متجر آبل أو آندرويد

 الرابط

آي سي إم لألوراق المالية

https://icmsecurities.globaltradingnetwork.com/web/login متصفح الويب

gtn/id1471313145-securities-https://apps.apple.com/ae/app/icm  (IOS)متجر آبل 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gtn.icm  متجر بالي )آندرويد(

 . التمويل3
ي حساب 

ز
ة إل حسابنا  ICM Securitiesيمكنك إيداع األموال ف ي مباشر

ز
ي  الخاص بك من خالل التحويل المرصف

ز
 المرصف

ي الذي اس      تخدمته وأكدته أثناء التس      جيل. يرجى التأكد من اس      تخدام اس      مك بالكامل ورقم 
ز
من نفس الحس      اب المرص      ف

 حساب آي سي إم كابيتال كمرجع. 
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 . منصة التداول4
نصة تداول آي سي إم تنفيذ العديد من عمليات التداول بنقرة واحدة بشعة فائقة وسهولة تامة. تتيح لك م

ي تنفيذ أمر تداول؟ 
 كيف يمكنن 

  التداول فيه أو اخير السهم من قائمة األسهم. تريد اخير السوق الذي

ي حس           ابك إلتمام عملية التداول، إذا لم يكن قد تم تحويله من عمله 
ز
تأكد من توافر رص           يد كاف "من العملة المحلية" ف

 متاحة لدينا. 

التحويل النقدي -يمكنك طلب  –يتوفر خيار التحويل النقدي ضمن حسابات التداول 
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ظهر التفاصيل الموضحة أدناهب
ُ
.نقرة واحدة عىل أي سهم سوف ت

ائية -المحفظة • ي إذا كان لديك القدرة الشر
اضز ظهر بشكل افير

َ
ت

اء -الكمية •  الكمية المطلوبة للشر

ا( -السعر 
ً
َيعرض سعر السوق )يمكن حذفه إذا كان أمر التداول معلق

 أمر السوق/األمر المعلق -نوع األمر •

 األنواع المختلفة من أوامر التداول: يوضح الرابط أدناه 

-en/trading-https://help.globaltradingnetwork.com/helpguides/mubashertradeV2

account/orders/ 

يط تأكيد الطلب شر
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البد من إتمام تلك الخطوة   -المرور الحالية المس                تخدمة لتس                جيل الدخولنفس كلمة  -تحتاج إل إدخال كلمة المرور 

كعامل أمان لض   مان عدم تمكن أي     خم آخر من تنفيذ أمر تداول باس   تخدام حس   اب تداولك. فور قيامك بوض   ع أمر 

ي عالمة تبويب الم
ز
ا ف
ً
 .حفظةالتداول، سوف تظهر رسالة "تم إرسال أمر التداول بنجاح"، ويمكن رؤية ذلك الحق

المحفظة

 ألوراقك المالية 
ً
اء وعدد األس       هم  -لحظة بلحظة–تقدم المحفظة تقييما بناء عىل القيمة الس       وقية الحالية، وس       عر الش       ر

. كما تقدم لك نظرة عامة و املة عىل عمليات التداول، بحيث  المملوكة، وهذا يوضح السعر الفتح وسعر السوق الحالي

ي حساب األوراق المالية. يمكنك بسهولة تتبع األرباح وا
ز
 لخسائر ف

-en/trading-https://help.globaltradingnetwork.com/helpguides/mubashertradeV2

account/portfolio/ 
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: لمزيد من المعلو   مات والمساعدة، يرجى النقر عىل الرابط التالي

en/-https://help.globaltradingnetwork.com/helpguides/mubashertradeV2

ا5
ً
. األسئلة األكبر شيوع

 ما هو تداول األسهم؟

ي امتالكك جزء من يتيح لك 
كة "ما" يعتز كة معينة. حص ولك عىل س هم شر ي شر

ز
ي األس هم امتالك حص ة قانونية ف

ز
التداول ف

كة األصل األساسي  كة  ويحق لك لتلك الشر ي الجمعية العمومية. و الحصول عىل أرباح الشر
ز
التصويت ف

ي عملية تبادل "قانونية" لأل 
ز
ي دخولك ف

اء أو بيع األسهم، يعتز لق عىل طسهم مقابل الحصول عىل المال. يُ تنفيذ عملية شر

 ."التسوية" وتحدث بشكل عام بعد يومي عمل من التداول تلك العملية

ونية المملوكة بش    كل فردي أو االس    تفادة من تداول األس    هم الخاص    ة بك اء األس    هم باس    تخدام األموال اإلل ير يمكنك شر

   القرض. من موفر   margin loan وقاية هامشباستخدام قرض 

ما هي آلية عمل تداول األسهم؟

، س         وف تحتاج إل إنش         اء حس         اب أس         هم 
ا
ي أقل من –أوال

ز
. وفور تش         غيل حس         ابك قم -دقائق 5يمكنك فتح حس         اب ف

ي أسواق األسهم. 
ز
بتسجيل الدخول إل منصة تداول األسهم الخاصة بنا والمشاركة ف

ائها.  ي تريد امتالكها وقم بشر
ابحث عن األسهم التر

ي اعندما 
ي األس            هم التر تها، قم بتس            جيل الدخول لمراقبة أداء اس            تثماراتك، وجمع األرباح، كما يمكنك إعادةختش            ير ير

ي إتمام البيع، يمكنك تنفيذ ذلك بنقرة واحدة. 
ز
ي مكان واحد. وعند رغبتك ف

ز
 استثمارها ف

ي 
بيع األسهم؟عقب قيامي بسحب األموال عملية ستغرقها تما هي المدة الن 
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ي تحويل األموال إل  .ببيع األس               هم، س               تكون أموالك متاحة إلعادة االس               تثمار عىل الفور عند قيامك
ز
إذا كنت ترغب ف

ي فور إتمام عملية "تسوية" األسهم. عىل سبيل المثال، 
ز
، سوف تصل تلك األموال إل حسابك المرصف ي

ز
حسابك المرصف

ض أن يتم تس       وية ت ، فمن المفير ز ة التس       وية،وبعد إتمام عمليلك األس       هم يوم األربعاء، إذا قمت ببيع األس       هم يوم اإلثني 

 
ُ
ة التس        وية يمكنك س        حب أموالك. ت ة بفير " إل2إل تاري    خ المعاملة ويش        ي  رقم "  "T"يرمز حرف   T+2عرف تلك الفير

 عدد األيام. 

؟ ي كيف يتم توزي    ع األرباح عىل حسابر

ا. ستتمكن من رؤي
ً
ي سوف ندفع لك أرباح األسهم إل حسابك نقد

ي األنشطة التر
ز
ي لوحة التحكم وكذلك ف

ز
 ة تلك العملية ف

 أجريتها مؤخرا. 

؟والعقود مقابل الفروقات الخاصة باألسهم -المادية–ما هو الفرق بي   األسهم 

خارج مقص  ورة البورص  ة وتتحقق األرباح من فروقات األس  عار.  ةل العقود المتداولإتش  ي   CFDsالعقود مقابل الفروقات 

كة "ما" كة أما األسهم المادية، فأنت تتعامل مع أسهم حقيقية لشر كأي جزء من أصول الشر ة . وامتالكك ألسهم تلك الشر

ي 
ي العقود مقابل الفروقاأنت يعتز

ز
كة. باإلض              افة إل ذلك، عند التداول ف ز من حص              ة الش              ر أنت ت، ف"مالك" لجزء معي 

ي األس                هم الع ادي ة ال يحت اج إل رافع ة م الي ة، نظًرا ألنه ا لرس                 ت 
ز
بح اج ة إل رافع ة م الي ة "بق در مح دد"، أم ام الت داول ف

ي أنمنتجات ذات رافعة مالية )
ي األسهم المادية أقل  ما يعتز

ز
.مقارنة بالعقود مقابل الفروقات( مخاطرةالتداول ف

ية؟تداول في األسهم المادالما هي مزايا 

ي 
ز
كة معينة، تحص       ل عىل فرص       ة للمش       اركة ف ي س       هًما "ما" لش       ر ا عملية إنماء عندما تش       ير

ً
كة. ويحق لك أيض        تلك الش       ر

كة. باإلض            افة إل ذلك، إذا كنت مالك لعدد من األس            هم )أو حتر س            هما  ي حققتها تلك الش            ر
الحص            ول عىل األرباح التر

ز  ي االجتماع الس   نوي للمس   اهمي 
ز
ا أص   وال س   ائلة .واحدا(، يمكنك المش   اركة ف

ً
ي أنه يمكن ، تعتيى األس   هم المادية أيض   

ما يعتز

اؤها أو بيعها بسعر عادل  .شر

ي تداول األسهم المادية عىل منصة
؟MT4هل يمكنن 

 ICM Capital Securities Platform منصة آي سي إم كابيتال لألوراق المالية األسهم المادية متاحة فقط عىلف ... ال 

، والمتاحة لالستخدام عيى )الويب وتطبيق الهاتف( وأجهزة الكمبيوتر. 

ائب إضافية يتم خصمها عند التداول في األسهم المادية؟  هل هناك أي ض 

ائب إض            افية يجب عليك دفعها عند تداول األس            هم المادية. عندما  ... ال  م فرض تداول، يتبتنفيذ أمر  تقومال توجد ضز
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  عمولة عىل التداول فقط. 

ائب. تنويه : يقع عل العميل مسئولية اإلفصاح عن أنشطته لسلطات الرصز

ي التداول في األسهم المادية؟
كيف يمكنن 

ي األس      هم المادي
ز
ي للتداول ف

، يرجى النقر فوق "فتح حس      اب لألوراق المالية" وإكمالةإذا كنت مهتًما بفتح حس      اب حقيتر

يبية : تنويه الطلب.   .آي سي إم كابيتال وموظفيها ووكالئها ومسؤوليها ال يقدمون أي استشارات ضز

ز عليك دوما اس            تش            ارة  يبية أو مهنية أخرى. يتعي  ي االعتماد عىل أي معلومات تقدم للحص            ول عىل مش            ورة ضز
ال ينبعز

ي أي معاملة
ز
ي أو البحث عن استشارة متخصصة قبل الدخول ف يتى

.مستشارك الرصز

ي 
 فتح حساب آي سي إم لألوراق المالية؟ كيف يمكنن 

ي  ICM Securities يمكنك فتح حس        اب
بمجرد إكمال التس        جيل، عن طريق التس        جيل للحص        ول عىل حس        اب حقيتر

 سيقوم أحد فريق خدمة العمالء بالتواصل معك فورا. 

 ة؟ ماهي المستندات المطلوب

:  ICM Securitiesالمستندات المطلوبة لفتح حساب آي سي إم لألوراق المالية 

  ( ساريأو مستندات اثبات الهوية )جواز سفر المفعول؛ ةبطاقة رقم قومي

 اثبات عنوان 

ي 
ز
فور إتمام عملية التس        جيل وإرس        ال المس        تندات المطلوبة، س        يقوم أحد ممثىلي خدمة العمالء لدينا بالتواص        ل معك ف

أقرب وقت ممكن. 

ي تمويل حسابات آي سي إم لألوراق ال
مالية؟كيف يمكنن 

ي حساب
ز
ي  ICM Securities يمكنك إيداع األموال ف

ز
ة إل حسابنا المرصف ي مباشر

ز
الخاص بك من خالل التحويل المرصف

ي الذي اس      تخدمته وأكدته أثناء التس      جيل. يرجى التأكد من اس      تخدام اس      مك 
ز
ل ورقم الكامبمن نفس الحس      اب المرص      ف

  .حساب آي سي إم كابيتال كمرجع

ز غ . لن يمكننا قبول اإليداع النقدي بأي حال وامتثاال لقواني  ي
ز
ي حسابنا المرصف

ز
سل األموال، ال يمكننا قبول إيداع نقدي ف

ي إعادتهمن األحوال، 
ز
. وقد تستغرق وقتا ف
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 ما هو السوق المتاح وما هي العمولة المفروضة؟

:األسواق والبورصات مثلتقدم آي سي إم كابيتال من خالل منصة آي سي إم لألوراق المالية مجموعة واسعة من 

سوقال المنطقة

ي سوق  ADX -لألوراق المالية أبو ظتى ق األوسط الشر

ي المالي   DFM - سوق د ى

ي  DIFX - ناسداك د ى

BSE - بورصة البحرين

CASE - البورصة المرصية

ASE - بورصة عمان

MSM - سوق مسقط لألوراق المالية 

DSM - بورصة قطر 

TDWL - المالية السعودية / تداولالسوق 

BK - بورصة ال ويت

CHIX - Chi-X Europe أوروبا

المحلية -بورصة لندن  

الدولية -بورصة لندن 

AMEX - NYSE American أمريكا

NYSE - New York Stock Exchange

NSDQ – Nasdaq

NSDQBB – OTC Markets

 NSDQOT - OTC

ICMcom 
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:من المعلومات حول العمولة واألسعار، يرجى النقر عىل الرابط التالي للمزيد 
specifications-contract-securities/#securities-https://www.icm.com/ar/products/icm

ي اإليداع باستخدام بطاقة االئتمان أو أي طرق بديلة؟
 هل يمكنن 

ي إل حس  اب آي سي إم لألوراق المالية 
ز
 ICM Securitiesلس  وء الح ، ال يمكنك اإليداع إال من خالل التحويل المرص  ف

account 

؟  كم من الوقت يستغرق وصول أموالي إل حساب تداولي

ي غض         ون 
ز
ي حس         ابات التداول الخاص         ة بك ف

ز
اعة من س          24تس         ع آي سي إم كابيتال إل إتمام معالجة وإيداع األموال ف

ز إل الجمعة(  .االستالم )من االثني 

التحويالت قد يفرض عىل بعض  .أيام عمل حتر تص   ل األموال إلينا 5يرجى مالحظة: قد يس   تغرق التحويل الدولي حوالي 

أي رس       وم من المبلت الذي تقوم بتحويله، وبالتالي س       وف  تخص       ممرص       فك أو مرص       فنا. س       وف  من قبلالدولية رس       وًما 

ي نتلقاها فقط. نضيف إل حساب
 نتحمل المسؤولية عن أي رسوم مرصفية.  ال ك األموال التر

 ما هو الحد األدب لإليداع؟

ي مبلت من األموال. أال يوجد حد أد ز لإليداع، يمكنك إيداع 

ICMcom 
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