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فتح حساب تداول إلكتروني  .1
احلــد األدنــى لفتــح حســاب للتــداول اإللكترونــي 25,000 دوالر 	 

أمريكــي

تداول عبر اإلنترنت  .2
احلد األدنى للعمولة 24.95 دوالر أمريكي لكل صفقة.	 

لــكل ســهم يقــل ســعره عــن 10 دوالرات 	  0.03 دوالر أمريكــي 
أمريكيــة )يخضــع للحــد األدنــى للعمولــة كمــا هــو مذكــور أعــاه(

25 نقطــة أســاس مــن قيمــة الصفقــة لألســهم التــي يبلــغ ســعرها 	 
10 دوالرات أمريكيــة أو أكثــر )يخضــع للحــد األدنــى للعمولــة كمــا 

هــو مذكــور أعــاه(

%4 مــن املبلــغ املتــداول فيــه أو 24.95 دوالر أمريكــي أيهمــا أكثــر 	 
لألســهم التــي يقــل ســعرها عــن 1 دوالر أمريكــي

التداول عبر الهاتف  .3
ال يوجد رسوم إضافية	 

عقود تداول اخليار  .4
30 دوالر أمريكــي لــكل صفقــة إضافــة إلــى 2 دوالر أمريكــي لــكل  

عقد

. إعادة التنظيم اإلجبارية 5

    • الرسوم 10 دوالر أمريكي لكل عملية

6.  التحويل النقدي
20 دوالر أمريكــي لــكل حتويــل نقــدي مــن حســاب التــداول إلــى  

حســاب البنــك

7. احلساب الراكد
30 دوالر أمريكــي رســوم ســنوية علــى احلســاب الــذي لــم تتــم فيــه  

أيــة عمليــة ملــدة ســنة

1. Open an U.S Trading account

• Minimum to open online trading account is USD
25,000

2. Online Trading:

• A minimum commission of USD 24.95 per transaction.

• USD 0.03 per share for shares below USD 10 (subject
to minimum commission as stated above)

• 25 basis points of the transaction value for shares
at USD 10 and above (subject to the minimum
commission as stated above)

• 4% of the principal amount or USD 24.95 whichever
is greater for penny stocks (below USD 1)

3. Telephone Trading:

• No additional charge

4. Option Trading:

• USD 30 per trade plus USD 2 per contract

5. Mandatory Reorganization Fees

• USD 10 per event

6. Cash Transfer

• USD 20 for each money transfer from the Brokerage
account to the Bank account

7. Dormant Account

• USD 30 annual fees for accounts with no acivity for a
period of one year

ــة  يحــل هــذا امللحــق محــل ملحــق »أ« العمــوالت والرســوم مــن اتفاقي
عمــاء التــداول االلكترونــي املوقعــة بينــي/ بيننــا وبــن شــركة الوطنــي 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزًء  امللحــق  هــذا  ويعتبــر  ش.م.ك.م.  لاســتثمار 

االتفاقيــة املذكــورة

This appendix replaces Appendix A “Fee and Commissions” 
of the Customer Agreement for Electronic Trading executed 
between me/us and Watani Investment Company KSCC and 
shall be considered an integral part of the said agreement

 :Customer signatureتوقيع العميل: 

:Dateالتاريخ:

- الرسوم والعموالت  ملحق »أ«
Appendix "A" - Fees & Commissions




