
 

 

 عمولة دراية جلوبل ألسواق األسهم العاملية

  سوق األسهم  العمولة  الحد األدنى

AUD 19.9 0.199%  أستراليا 

EUR 19.9 0.199%  النمسا 

EUR 19.9 0.199%  بلجيكا 

CAD 19.9 19900 لكل سهم. CAD  كندا 

EUR 19.9 0.199%  فرنسا 

EUR 19.9 0.199%  أملانيا 

HKD 199 0.199%  كونغهونغ  

EUR 19.9 0.199%  إيطاليا 

JPY 1,990 0.199%  اليابان 

MXN 199 0.199%  املكسيك 

EUR 19.9 0.199%  هولندا 

NOK 199 0.199%  النرويج 

EUR 19.9 0.199%  البرتغال 

SGD 19.9 0.199%  سنغافورة 

EUR 19.9 0.199%  أسبانيا 

CHF 19.9 0.199%  سويسرا 

GBP 19.9 0.199%  املتحدةاململكة  

USD 1.99 0199.0 لكل سهم DUS  الواليات املتحدة األمريكية 
 .من قيمة الصفقة%1.99$ وبحد أعلى 1.99سنت = قيمة العمولة بحد أدنى  0.0199عدد االسهم *   :)لألسواق األمريكية( آللية حساب العمولة سبةبالن   *

 

 عمولة دراية جلوبل للعقود املستقبلية

لكل عقد USD3.99 املستقبليةالعقود   3.99 USD 

(CFE,CME) العقود املستقبلية على البتكوين USD19.9 لكل عقد  19.99 USD 

لكل عقد USD3.99 العقود املستقبلية على السلع  3.99 USD 

 3.99 لكل عقد 3.99 العقود املستقبلية*

 HKD 199.00 لكل عقد  HKD 199.00 (HKDالعقود املستقبلية )

 JPY 1990.00 لكل عقد JPY 1990.00 (JPYالعقود املستقبلية )

 (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, SGD) * عمولة العقود املستقبلية للعمالت التالية

 

 األخرى  نتجاتامل عمولة                    

 املنتجات العمولة الحد األدنى

1.99  USD USD1.99 لكل عقد  عقود الخيار 

1.99 USD %0.199  عقود الضمان 

1.99 USD %0.01 عقود الفروقات 

4.99 USD % 01990.  املعادن)ذهب/فضة( 

4.99  USD 2 عقود الفوركس نقطة أساس 

9.99 USD 0.002% الدين دواتعقود أ   

 $ و ال يوجد حد أعلى لقيمة العمولة1.99$= قيمة العمولة بحد أدنى 1.99عدد العقود *  :بالنسبة آللية حساب العمولة *

 $4.99*إجمالي قيمة الصفقة= قيمة العمولة بحد أدنى 0200.0بة آللية حساب عقود الفوركس: *بالنس

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تسهيالت عقود الفوركس
 

 رمز العملة العملة الهامش املبدئي هامش الصيانة

 HKD دوالر هونغ كونغ (8.3:1) 12% (10:1) 10%

 ZAR راند جنوب افريقي (10:1) 10% (14:1) 7%

 HUF فورنت مجري  (20:1) 5% (20:1) 5%

 KRW ون كوريا الجنوبية (10:1) 10% (10:1) 10%

 PLN زلوتي بولندا (20:1) 5% (20:1) 5%

 SEK كرونا سويدي (33:1) 3% (33:1) 3%

 NOK كرون نرويجي (33:1) 3% (33:1) 3%

 DKK كرون دنماركي (10:1) 10% (20:1) 5%

 CZK كرونا تشيكي (20:1) 5% (20:1) 5%

 EUR يورو (33:1) 3% (33:1) 3%

 AUD دوالر استرالي (33:1) 3% (33:1) 3%

 CNH ين صيني (6.7:1) 15% (8.3:1) 12%

 NZD دوالر نيوزلندي (33:1) 3% (33:1) 3%

 GBP جنيه استرليني (14:1) 7% (20:1) 5%

 CAD دوالر كندي (40:1) 2.5% (40:1) 2.5%

 RUB روبل روس ي (5:1) 20% (5:1) 20%

 SGD دوالر سنغفوري (20:1) 5% (20:1) 5%

 CHF فرنك سويسري  (33:1) 3% (33:1) 3%

 JPY ين ياباني (33:1) 3% (33:1) 3%

 MXN بيزو مكسيكي (10:1) 10% (16:1) 6%

  التالييرجى مالحظة أن الرافعة املالية للعمالت يتم تحديثها بشكل دوري من خالل الرابط 

 

 

 مقارنة بين دراية جلوبل ودراية جلوبل بلس من ناحية املنتجات

 دراية جلوبل بلس دراية جلوبل املنتجات

     األسهم

     عقود الخيار

    × العقود اآلجلة 

    × اتقعقود الفرو 

    × عقود الضمان

    × الدين دواتعقود أ

    × عقود الفوركس

    × )ذهب/فضة(املعادن

    × البيع على املكشوف

    × تسهيالت نقدية

 

 

 

https://www.interactivebrokers.co.in/en/index.php?f=26664
https://www.interactivebrokers.co.in/en/index.php?f=26664


 

 

 

 

 

 

 


