أسئلة متكررة
َرًُس َظاو يرذاول تًساَا يرؼذدج يُها
زسبة وازذ فٍ ػذح اسىاق




اسؼبس زُخ ِجبششح ِدبُٔخ .



رمبسَش ِخزٍفخ خبطخ ثّسفظخ اٌؼًُّ ( طبٌسخ ٌٍطجبػخ (




ِظبدس ػبٌُّخ ألخجبس اٌسىق واٌششوبد ورسبًٌُ األسهُ
َؼًّ إٌظبَ ثئخطبس اٌؼًُّ ثسبٌخ األواِش اٌمبئّخ ػٓ طشَك اٌشسبئً اٌمظُشح )(SMSواٌجشَذ االٌىزشؤٍ.



َؼًّ إٌظبَ وفك ٔظبَ اٌىَت ِٓ أٌ ِىبْ ثسهىٌه ربِخ زُث أه ال َزطٍت ِٓ اٌؼًُّ رسًُّ ثشٔبِح خبص.



ثبالضبفخ اًٌ أْ خُّغ اٌخذِبد اٌّزوىسح ِزىفشح فٍ شبشخ وازذح زُث َزُر ٌٍؼًُّ اٌفشطخ ثأْ َمىَ ثأوثش ِٓ
ػٍُّخ فٍ آْ وازذ

هم ذقذو إدارج "يرذاول " دورج ػهً كُفُح إسرخذاو ترَايج "يرذاول" ؟ وهم انذورج أَضا يجاَُح ؟
رىفش خذِخ "ِزذاوي" دوسح ِدبُٔخ زُث َمىَ أزذ ِىظفٍ خذِخ اٌؼّالء ثششذ وُفُخ إسزخذاَ اٌجشٔبِح واإلخبثخ ػًٍ خُّغ
أسئٍخ اٌؼًُّ  ،أَضبً َىفش ٌٍؼًُّ دًٌُ اٌّسزخذَ َسزىٌ ػًٍ وُفُخ إسزخذاَ ٔظبَ "ِزذاوي .
يا هٍ انًرطهثاخ انالزيح نفرخ دساب نذي يرذاول؟
يرطهثاخ أساسُح:



زسبة ثٕىٍ



اٌسذ األدًٔ ٌفزر اٌسسبة هى  055د.ن أو ِب َؼبدٌه أسهُ



انذساتاخ انشخصُح:





أْ َىىْ اٌؼًُّ لذ أرُ  12ػبِبً
رمذَُ اٌجطبلخ اٌّذُٔخ أو خىاص اٌسفش

دساب انشركاخ



رشخُض اٌششوخ



اٌسدً اٌزدبسٌ



شهبدح اٌزأسُس



لبئّخ ثبٌّفىضُٓ ثبٌزىلُغ ػٓ اٌششوخ ِغ ّٔبرج اٌزىلُغ



لبئّخ اٌّزذاوٌُٓ اٌّفىضُٓ ِغ ّٔبرج رىلُؼبرهُ



رؼجئخ و رىلُغ ّٔىرج طٍجبد اٌزذاوي االٌىزشؤٍ (اضغط ػٍٍ ّٔبرج)

اإلجراء :رزىفش طٍجبد فزر زسبة وفُه ِ -زذاوي وَّىٓ رىفشهب
ثضَبسح ِّثٍٍ خذِخ اٌؼّالء اٌّخزظُٓ فٍ ِزذاوي  ،ثشج اٌؼشثُخ ،شبسع ازّذ اٌدبثش ،لطؼخ  ،6اٌذوس
كُفُح إسرالو اسى انًسرخذو وكهًح انًرور انخاصح تٍ؟
ثؼذ اػزّبد اٌطٍتَ ،زُ إطذاس اسُ اٌّسزخذَ ووٍّخ اٌّشوس ووٍّخ سش اٌزذاوي  ،وَّىٓ اٌسظىي ػٍُهّب ِٓ

ِسؤوي ػاللبد اٌؼّالء فٍ ِزذاوي (خالي َىَ وازذ) او ِٓ خالي االًَُّ اٌخبص ثه
انخطىاخ انرانُح



َّىٕه اٌذخىي إًٌ زسبثه ػجش ِىلؼٕب اإلٌىزشؤٍ www.mutadawil.com

كُفُح َقم يهكُح األسهى يٍ شركح انًقاصح إنً دساتٍ نذي يرذاول ؟ (فٍ انكىَد فقط)



ػٓ طشَك رىلُغ ّٔىرخٍ طٍت إَذاع شهبداد أسهُ َّىٓ اٌسظىي ػٍُهّب ِٓ ِسؤوي ػاللبد اٌؼّالء
ثّزذاويَ .دت رمذَُ اٌجطبلخ اٌّذُٔخ.



أو ػًٍ اٌّىلغ اإلٌىزشؤٍ.

اضغط ػهٍ ًَارج نًؼرفح انًسَذ

(انىقد انًرىقغ إلَهاء اإلجراء :ػشرج أَاو ػًم ذقرَثاً)
كُفُح إصذار شهاداخ األسهى؟ (فٍ انكىَد فقط)



ػٓ طشَك رىلُغ ّٔىرخٍ طٍت إَذاع شهبداد أسهُ َّىٓ اٌسظىي ػٍُهّب ِٓ ِسؤوي ػاللبد اٌؼّالء ثّزذاوي.
َدت رمذَُ اٌجطبلخ اٌّذُٔخ.



أو ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍ.



اضغط ػهٍ ًَارج

(انىقد انًرىقغ إلَذاع األسهى :ػشرج أَاو ػًم ذقرَثاً)
كُفُح ذذىَم األيىال يٍ دساتٍ انثُكٍ إنً دساتٍ نذي يرذاول
رسىًَ األِىاي إًٌ زسبة ِزذاوي ٌذي اٌجٕىن اٌزبٌُخ

(اضغط ػهٍ ًَارج) نًؼرفح انًسَذ



اخزش "خذِبد" ِٓ زسبة اٌزذاوي ،ثُ رسىًَ وٍ ٔذ ،ثُ ضغ اٌّجٍغ واضغط "إسسبي" .سىف َطٍت ِٕه إدخبي سلُ
ثطبلخ اٌسست اٌٍِ ،وسلُ اٌزؼشَف اٌشخظٍ  PINوربسَخ أزهبء اٌجطبلخ ،ثُ اضغط "ادفغ اِْ"



ػٓ طشَك اٌزسىًَ اإلٌىزشؤٍ ٌسسبثبرٕب اٌجٕىٍ

كُفُح ذذىَم األيىال يٍ دساتٍ نذي يرذاول إنً دساتٍ انثُكٍ ؟



يرذاول  -وَة :اخزش زشوخ اٌسسبة ،اضغط ػًٍ رسدًُ طٍت سست ِجٍغ ،ضغ اٌّجٍغ اٌّشاد رسىٍَه ،ثُ اضغط
"ِىافك"



يرذاول ترو :اخزش اٌؼًُّ ،اضغط ػًٍ طٍت سست ،ثُ ضغ اٌّجٍغ اٌّشاد رسىٍَه



او ارظً ثبٌخط اٌسبخٓ ٌخذِخ اٌؼّالء ٌزسىًَ طٍجه

كُف َرى اسرُالو األرتاح انُقذَح و األسهى انًُذح ؟
سىف َزُ إضبفزهُ إًٌ اٌّسفظخ فىس اسزُالِهُ
يا هٍ أسؼار ػًىالخ انرذاول؟
انؼًىالخ
سىق انكىَد نألوراق انًانُح:





 ِٓ 52210 %لُّخ اٌظفمخ ٌغبَخ  050555د.ن ٌ /ىً طفمخ
 52055د.نٌ .ىً ػٍُّخ ِٕفزح لُّزهب  05د.ن أو أوثش
اٌسذ األدًٔ ٌٍؼّىٌخ هٍ  0د.ن

سىق دتٍ انًانٍ  /سىق أتى ظثٍ نألوراق انًانُح:





ِ × 521.0 %جٍغ اٌظفمخ
اٌسذ األدًٔ ٌٍؼّىٌخ هٍ  90دسهُ إِبسارٍ
َضبف  50دساهُ سسىَ ثىْ ػٓ وً طفمخ

انسىق انًانُح انسؼىدَح (ذذاول):





ِ × 522.0 %جٍغ اٌظفمخ
اٌسذ األدًٔ ٌٍؼّىٌخ هٍ  72سَبي سؼىدٌ
 .5سَبي ٌىً ػٍُّخ ِٕفزح

سىق انذودح نألوراق انًانُح:





ِ × 521.0 %جٍغ اٌظفمخ
اٌسذ األدًٔ ٌٍؼّىٌخ هٍ  50سَبي لطشٌ
 40سَبي ٌىً ػٍُّخ ِٕفزح

انثىرصح انًصرَح:
ِ × 520 % جٍغ اٌظفمخ
 25 خٕجه ِظشٌ ٌىً ػٍُّخ رٕفُزح
 اٌسذ األدًٔ ٌٍؼّىٌخ هٍ  .0خُٕه ِظشٌ
ِ × 520 % جٍغ اٌظفمخ
 5 دوالس اِشَىٍ ٌىً ػٍُّخ رٕفُزح
 اٌسذ األدًٔ ٌٍؼّىٌخ هٍ  20دوالس اِشَىٍ
انسىق االيرَكٍ




لُّخ اٌظفمخ ٌغبَخ  $ 050555اٌؼّىٌخ  25دوالس
لُّخ اٌظفمخ اوثش  $ 050555اٌؼّىٌخ  ( * 525510 + $25لُّخ اٌظفمخ ) 050555

يا هٍ انؼًىالخ انًرفرقح األخري
رسىو يرفرقح:
انرذىَم انُقذٌ:





 25د.ن ٌىً رسىًَ ٔمذٌ الً ِٓ  055د.ن او ِب َؼبدٌه
 5د.ن ٌىً رسىًَ ٔمذٌ ثمُّخ  055د.ن و ِب فىق او ِب َؼبدٌه
 25د.ن ٌىً رسىًَ غُش وىَزٍ

إصذار و إَذاع شهاداخ األسهى:



اٌىىَذ  :سسىَ إطذاس األسهُ  0د.ن ٌىً شهبدح

ياهٍ انرسىو انشهرَح نألسؼار انًثاشرج نألسىاق؟
(اضغط ػٍٍ ّٔبرج) ٌّؼشفخ اٌّضَذ
يا هٍ رسىو االشرراك فٍ ترَايج انثرو
رسىو اشرراك انثرو نهسىق انكىَرٍ :
شهش 20 :د.ن

 . أشهش 00 :د.ن
 6 أشهش 05 :د.ن
 21 شهش 205 :د.ن
نثاقٍ االسىاق اضغط ػهٍ ًَارج
كُف ًَكٍ ذغُُر كهًح انًرور انخاصح تٍ؟



ِٓ خالي ِسؤوٌٍ ػاللبد اٌؼّالء ٌذي ِزذاويَ :دت ػًٍ اٌؼًُّ رؼجئخ ّٔىرج رغُُش وٍّخ اٌّشوس ،ثُ رسٍُ إًٌ
اٌؼًُّ فىساً او اسزالِهب ِٓ خالي االًَُّ اٌخبص ثبٌؼًُّ

اضغط ػهٍ ًَارج
كُف ًَكٍ ذذذَث يؼهىياذٍ انشخصُح ؟



رؼجئخ ورىلُغ ّٔىرج طٍت رغُُش ثُبٔبد شخظُخ سىاءً فٍ ِزذاوي



ّٔبرج اٌطٍجبد ِزىفشح ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍ

اضغط ػهٍ ًَارج نًؼرفح انًسَذ
كُف ًَكٍ إغالق دساتٍ نذي يرذاول ؟
رؼجئخ ورىلُغ ّٔىرج إغالق زسبة




فٍ ِزذاوي

اضغط ػهٍ ًَارج نًؼرفح انًسَذ
ذذىَم انًذفظح



فٍ زبي وخىد أسطذح ٔمذَخ فٍ اٌّسفظخَ :دت رسىًَ وبفخ األسطذح إٌمذَخ ِٓ زسبة اٌزذاوي إًٌ زسبثىُ اٌجٕىٍ



فٍ زبي وخىد أسهُ فٍ اٌّسفظخ:

o

األسهُ اٌّذسخخ ثسىق اٌىىَذ ٌألوساق اٌّبٌُخَ :دت رمذَُ طٍت إلطذاس شهبداد أسهُ أو ثُغ األسهُ

o

األسهُ غُش اٌّذسخخ ثسىق اٌىىَذ ٌألوساق اٌّبٌُخ (ِثً أسهُ ششوبد فٍ دوي ِدٍس اٌزؼبوْ اٌخٍُدٍ أو
دوي ِٕطمخ اٌششق األوسط وشّبي أفشَمُب) :ال َّىٓ ٔمً ٍِىُخ األسهُ ،وَظً اٌسسبة ِفزىزب وٌىٓ ال َزُر
ٌىُ إال ثُغ األسهُ ورسىًَ األِىاي إًٌ زسبثىُ اٌجٕىٍ ّٔبرج اٌطٍجبد ِزىفشح ػًٍ اٌّىلغ االٌىزشؤٍ

إرا كاٌ نذٌ إسرفسار ؟
إرا وبْ ٌذَه أٌ إسزفسبس َ ،شخً اإلرظبي ثخذِخ اٌؼّالء . 1886000
أو اسسً أسئٍزه ػجش اإلٔزشٔذ customerservice@mutadawil.com .
فزشاد اٌؼًّ اٌشسُّخ ِٓ اٌسجذ إًٌ األسثؼبء ِٓ اٌسبػخ  8:00طجبزًب وززً  .3.5ػظشاً

