
لتحميل تطبيق تداوالتي يرجى املسح الضوئي للكود:

تــــــداوالتـــــــــــــــي
هي عبارة عن جمموعة من اخلدمات التى تقدمها شركة السوق املالية السعودية )تداول(، وتشمل 

خدمات مالية خمصصة خملتلف الشرائح من املستثمرين. 

االستعالم 
عن شهادات 

األسهم 

متكّنك هذه اخلدمة من:
االستعالم عن شهادات األسهم التي مل يتم 

ايداعها يف حمافظك االستثمارية

تقارير االرباح 
متكّنك هذه اخلدمة من:

>  اإلطالع على املعلومات املتعلقة 
باستحقاقات األرباح التاريخية اخلاصة بك

>  االطالع على معلومات األرباح املستقبلية 
املعلن عنها

www.tadawulaty.com.saللمزيد من املعلومات:

csc@tadawul.com.saاإلرسال إىل الربيد االلكرتوين:

19 019 9200االتصال على الرقم: 

تقارير 
امللكية

متكّنك هذه اخلدمة من:
اإلطالع على حمافظك االستثمارية بكل يسر 

ومبنظور عام
SAR

SAR

SAR

التصويت 
االلكرتوين

متكّنك هذه اخلدمة من:
ممارسة حقك املكتسب يف املشاركة يف اجلمعية 

العامة للشركة و التصويت الكرتونيًا على بنود 
االجتماع دون احلاجة إىل حضور اجلمعية



من خالل زيارة شركة الوساطة

طريقة الدخول

طريقة التسجيل
ميكنك التسجيل يف تداوالتي بإحدى الطرق التالية:

من خالل حساب التداول اإللكرتوين

مباشرة  حسابك  إىل  الدخول  ميكنك 
الرئيسية  تداوالتي  صفحة  طريق  عن 
األجهزة  على  تداوالتي  تطبيق  أو 
املستخدم  اسم  باستخدام  الذكية، 

وكلمة املرور التي قمت بإنشائها

ميكنك الدخول إىل تداوالتي بإحدى الطرق التالية:

حساب  إىل  دخولك  بتسجيل  قم 
عند  بك  اخلاص  االلكرتوين  التداول 

إحدى شركات الوساطة

1

1

اضغط على  أيقونة "الدخول"
للتسجيل يف صفحة تداوالتي

x 2

2

الوساطة  شركات  إحدى  بزيارة  قم 
والتي متتلك فيها حمفظة نشطة 

لطلب التسجيل بنظام تداوالتي

1

العمالء  خدمة  مسؤول  سيقوم 
الشخصية  هويتك  من  بالتحقق 

وإدخال بياناتك الشخصية

2

وبريد  نصية  رسالة  تستقبل  سوف 
موقع  رابط  على  يحتويان  الكرتوين 
إلمتام  مؤقتة  مرور  وكلمة  تداوالتي 

عملية التسجيل

3

الرابط  على  بالدخول  قم 
احلقول  وامأل  لك  املرسل 
املطلوبة ومن ثم قم بإدخال 
اسم مستخدم وكلمة مرور 

جديدين حلماية حسابك 

www.tadawlaty.com.sa

4

وبريد  نصية  رسالة  تستقبل  سوف 
موقع  رابط  على  يحتويان  الكرتوين 
إلمتام  مؤقتة  مرور  وكلمة  تداوالتي 

عملية التسجيل

3

الرابط  على  بالدخول  قم 
احلقول  وامأل  لك  املرسل 
املطلوبة ومن ثم قم بإدخال 
مرور  وكلمة  مستخدم  اسم 

جديدين حلماية حسابك 

www.tadawlaty.com.sa

4

لتحميل تطبيق تداوالتي يرجى املسح الضوئي للكود:

ميكنك الدخول إىل حسابك يف 
الضغط  طريق  عن  تداوالتي 
يف  "الدخول"  أيقونة  على 
الرئيسية لدى شركة  الصفحة 

الوساطة

www.tadawulaty.com.saللمزيد من املعلومات:

csc@tadawul.com.saاإلرسال إىل الربيد االلكرتوين:

19 019 9200االتصال على الرقم: 


