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«الوطني لالستثمار»: إقبال الفت على خدمات التداول اإللكتروني

قالــت شــركة الوطنــي 
لالستثمــــــار (الـــــذراع 
الكويت  االستثمارية لبنك 
الوطني)، ان خدمات التداول 
اإللكترونــي تشــهد إقباال، 
الفتا من قبل شرائح مختلفة 
مــن املتداولني الراغبني في 
التــداول بأســواق الكويت 
واخلليج ومصــر وأميركا 
وغيرها من األسواق العاملية، 
نظرا ملا تتمتع به الشركة من 
تاريخ عريق ميتد إلى أكثر 
من ١٥ عاما في تقدمي خدمات 
التــداول اإللكترونــي على 
املستوى اإلقليمي والعاملي.
وتوفــر خدمات التداول 
التــي تقدمها  اإللكترونــي 
«الوطني لالستثمار» جتربة 
تداول فريدة تتناســب مع 
العمالء  حجم ومتطلبــات 
في تقــدمي خدمــات تداول 
متطورة تتميز بالســهولة 
تتميــز  حيــث  واألمــان، 
تطبيقــات التــداول لدينــا 
بسهولة االستخدام بحيث 
ميكــن للعميــل البــدء في 
عملية التداول من خالل ٣ 
خطوات فقط، هي (التسجيل 
- التحويــل - التــداول)، 
العميل من  وبعدما يتمكن 
فتح حساب التداول يتمتع 
بالعديد من املزايا اخلاصة، 
ومنهــا حتصيــل األربــاح 
وأسهم املنحة واإليداع في 
الى  احلســابات، باإلضافة 
االكتتــاب في زيــادة رأس 
املال بالنيابــة عن العميل، 
سهولة حتويل األموال من 
وإلى حساب التداول، حيث 
يتم دعم خدمات وعمليات 
التــداول اإللكترونــي مــن 
الهاتفيــة  خــالل اخلدمــة 
املدعمــة بفريق متخصص 
من الوســطاء املاليني ذوى 
اخلبــرة مــن خــالل مركز 
اتصــال خــاص للعمــالء 

.١٨٠٣١١١
وتتميز خدمات التداول 
التــي توفرهــا «الوطنــي 

جتربة فريدة من نوعها من 
خالل وصــول العمالء إلى 
مجموعة واسعة من خدمات 
الوساطة التي تغطي أسواق 
املــال فــي الكويــت ودول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
ومصر واألسواق األميركية 

والعاملية.
وتتنوع خدمات التداول 
اإللكترونــي لدى «الوطني 

تلبية لرغبة جميع العمالء 
مع ضمــان أعلــى درجات 
األمان والدقة، ومبا يتوافق 
مع تطلعاتهم، مما يعزز ذلك 
جهود «الوطني لالستثمار» 
في توفير التقنية احلديثة 

خلدمة العمالء وراحتهم.
ومتتاز تطبيقات التداول 
بسهولة تنفيذ أوامر الشراء 
والبيــع وأوامــر التعديــل 

وميكن للعمالء التداول 
بالصيغة التقليدية أو وفق 
الشــريعة اإلســالمية فــي 
أســواق األســهم بالكويت 
التعــاون  ودول مجلــس 
إلكترونيــا من  اخلليجــي 
خالل حســاب واحد فضال 
عــن إمكانية التــداول عبر 
الذكية،  الهواتف  تطبيقات 
كما يتوافــر للعمالء خدمة 

لالســتثمار»، حيث تتمثل 
فــي موقــع إلكترونــي و٣ 
تطبيقــات للهواتف الذكية 
هــي (تطبيق للتــداول في 
أسواق الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي وتطبيق 
األســواق  فــي  للتــداول 
األميركية وتطبيق آخر أطلق 
حديثا للتداول باألسهم وفق 
الشريعة اإلسالمية)، وذلك 

واإللغــاء بطريقــة ســهلة 
وتفاعليــة، مــع االطــالع 
علــى تفاصيــل احلســاب 
وملخص احلســاب وإدارة 
حسابات التداول في األسواق 
املختلفة، فضال عن متابعة 
مباشرة للتحليالت والرسوم 
الســوق  البيانية وبيانات 
الطلبات بســرعة  لتقــدمي 

وبسهولة.

التــداول اإللكترونــي فــي 
أسواق األســهم األميركية 
التــداول  إلــى  باإلضافــة 
العاملية  بأســواق األســهم 
اململكــة  مثــــــل أوروبــا، 
املتحدة، أستراليا، وأسواق 
عامليــة أخــرى واألســواق 
الناشئـــة، حيـــث تتمـيز 
هــذه اخلــــــدمة بإمكانية 
تداول األســهم واخليارات 
البورصــة  املدرجــة فــي 
األميركية، وتداول األوراق 
املاليــة غيــر األميركية من 
خــالل شــهادات اإليــداع 
الدولية املدرجة في األسواق 
وصناديــق  األميركيــة، 
املتداولــة تتيح  األســواق 
املجال للدخول إلى املؤشرات 
الرئيسيــــــة،  األميركيــة 
القطاعــات،  الصناعــات، 
الدولية والسلع  األســواق 
الذهــب  الرئيســية مثــل 
والنفط، واألسواق الدولية 
اإلضافية والسندات العاملية 
املقومة بالدوالر األميركي، 
اليورو، اجلنيه اإلسترليني، 

والفرنك السويسري.
يرجــى العلــم ان هــذا 
احملتوى مت إعداده ألغراض 
ترويجية. ال تقدم شــركة 
الوطني لالســتثمار أو أي 
من أعضــاء مجلس إدارتها 
أو شــركائها أو مسؤوليها 
أو التابعني لها أو موظفيها 
أو مستشاريها أو ممثليها 
أو شركاتها الزميلة أي تعهد 
أو ضمــان، صريحا كان أم 
ضمنيا، بأن االستثمار املشار 
إليه في هذا اإلعالن مناسب 
لكم أو ألي مستثمر بعينه. ال 
يوجد ضمان بتحقيق غرض 
االستثمار. قد تهبط قيمة أي 
استثمار أو دخل وقد ترتفع، 
وقــد ال تســتردون املبلــغ 
املســتثمر كامــال. وتتعهد 
الشــركة بأنه لم يتم إغفال 
ذكــر أي بيانــات ضرورية 
عن االستثمار موضوع هذا 

اإلعالن.

مزايا وخدمات عديدة للمتداولني في أسواق الكويت واخلليج واألسواق العاملية

لالســتثمار» أن عمالء بنك 
الكويــت الوطنــي ميكنهم 
بحســاباتهم  االحتفــاظ 
املصرفية وحسابات التداول 
حتت مظلة واحدة، مما يوفر 
فرصة حتويل سهلة وسلسة 
عبر التحويل املباشــر من 
البنكي للعميل،  احلســاب 
حيث تقدم خدمات التداول 
الوطني لالســتثمار  لــدى 

خدمات التداول اإللكتروني لـ «الوطني لالستثمار» تتمثل في موقع إلكتروني و٣ تطبيقات للهواتف الذكية

تتميز تطبيقات التداول بسهولة االستخدام بحيث ميكن للعميل البدء في عملية التداول من خالل ٣ خطوات فقط


