رسوم ربط الشركات المساھمة بالبورصة من خالل نظام ال CDS
رسوم سنوية للربط من خالل شاشة  CDSللشركات

 500دوالر

المساھمة العامة المدرجة في السوقين األولى والثانية
رسوم سنوية لكل مستخدم إضافي على نظام CDS

 500دوالر

لجميع الشركات المدرجة

رسوم ربط شركات األوراق المالية )الوسطاء( بالبورصة من خالل نظام ال CDS
رسوم سنوية لربط شاشة إضافية الستخدام نظام اإليداع

 500دوالر

والتحويل
رسوم ربط الحافظ األمين بالبورصة من خالل نظام CDS
رسوم سنوية للربط من خالل شاشة  CDSللحافظ األمين

 500دوالر

)شاشة أولى(
رسوم سنوية لكل مستخدم إضافي على نظام CDS

 500دوالر

للحافظ األمين
رسوم ربط بنك التسوية بالبورصة من خالل نظام CDS
رسوم سنوية للربط من خالل شاشة  CDSلبنك التسوية

مجانا

)شاشة أولى(
رسوم سنوية لكل مستخدم إضافي على نظام  CDSلبنك

 500دوالر

التسوية
رسوم ربط البنوك المرتھنة بالبورصة من خالل نظام CDS
رسوم ربط البنوك المرتھنة مع البورصة من خالل نظام CDS

 500دوالر سنوياً

رسوم خدمات مستثمرين التي يتم استيفائھا من خالل الشركات األعضاء )الوسطاء(
عمولة التنازل بين األقارب )التنازل العائلي( وقسمة

 %0.48من القيمة السوقية لألوراق المالية المتنازل

وتجميع األوراق المالية

عنھا وتوزع على شركات األوراق المالية والبورصة
بحيث تكون حصة البورصة  %0.24وحصة شركات
األوراق المالية  %0.24ويكون الحد األدنى لھذه
العمولة  1.5دوالر

عمولة التحويل اإلرثي والھبة والوصية والوقف الخيري/

 %0.72من القيمة السوقية لألوراق المالية المحولة

الذري تفرض على طرف واحد )المحول له(

ويكون الحد األدنى  1.5دوالر عن كل شركة يملك
المتوفى فيھا أسھم ،وتكون حصة شركات األوراق
المالية  %0.24وحصة البورصة %0.48

رسوم إثبات ملكية تدفع من قبل الشخص الذي يطلب
كتاب إثبات ملكية أوراق مالية

 10دوالر

رسوم نقل األوراق المالية من الوسيط إلى مركز اإليداع أو
بالعكس ألغراض نقل األوراق المالية بين الوسطاء )عن كل
عملية نقل(

 7دوالر

رسوم فتح حساب على كل حساب إضافي يفتح مع
مراعاة أن الحساب األول يفتح مجانا عند أول وسيط

 3دوالر /لكل حساب إضافي

رسوم تستوفى من الشركات المدرجة
رسوم تخفيض رأسمال الشركات المدرجة

 %0.05من القيمة االسمية لألوراق المالية المخفضة
بحد ادنى ) (1,000دوالر

رسوم إدراج الزيادة للورقة المالية

 % 0.05من قيمة اإلصدار االسمية
) بحد أدنى مقداره  2,000دوالر (

رسوم عملية تغيير القيمة االسمية )مثل تفتيت الورقة
المالية(
رسوم تعديل رمز تداول الشركة بطلب منھا

 2000دوالر عن كل عملية تجزئة
 500دوالر

رسوم طباعة سجل المساھمين للشركات المساھمة

 2دوالر عن كل صفحة بحد ادني ) (50دوالر وحد أعلى

العامة

)  (200دوالر مضافاً إليھا أجور البريد

رسوم طلب التعديل على سجالت المساھمين بعد
المصادقة على السجل
رسوم طلب

إرسال

سجل

المساھمين

عبر

البريد

االلكتروني

 70دوالر  3 +دوالر لكل حركة يطلب تعديلھا

 100دوالر لكل طلب

عموالت أخرى
رسوم إصدار كشوف باألوراق المالية المرھونة ،وكشوف

 20دوالر لكل كشف

حركات التداول
عموالت الرھن
رسوم الرھن ) (Pledgingوذلك لقاء القيام بعملية الرھن

 %0.5من القيمة السوقية لألوراق المالية المرھونة

وتستوفى الرسوم من الجھة المرتھنة لألوراق المالية

بحد أدنى ) (70دوالر وبحد أعلى ) (7000دوالر

رسوم التسوية النقدية
رسوم تسوية يومية يتم تقاضيھا على صافي مبالغ

 %05من قيمة صافي مبالغ التسوية اليومية لكل

التسوية النقدية لكل عملة على حدا

عملة على حدا ،بحد أدنى وحد أقصى كما يلي:
الحد األدنى لمبالغ التسوية بالدينار ) (5دنانير والحد
األقصى ) (15دينار.
الحد األدنى لمبالغ التسوية بالدوالر ) (7دوالر والحد
األقصى ) (20دوالر.

