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- الرسوم والعموالت  ملحق »أ«
Appendix «A» - Fees & Commissions

فتح حساب تداول إلكتروني .1

احلد األدنى لفتح حساب للتداول اإللكتروني هو 5,000 د.ك أو ما يعادله •

1. Electronic Trading Account opening

• Minimum to open an electronic trading account is KWD 5,000 or
equivalent

عمولة التداول .22. Trading commission

بورصة الكويت:

0.10 % من قيمة الصفقة السوق األول •

0.15 % من قيمة الصفقة السوق الرئيسي •

0.30 % من قيمة الصفقة سوق املزادات •

احلد األدنى للعمولة 250 فلس عن كل صفقة منفذة •

تتقاضى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 500 فلس رسوم عن كل صفقة قيمتها •
50 دينار أو أكثر

Boursa Kuwait:
• Premier market 0.10% of trade value
• Main market 0.15% of trade value
• Auction market 0.30% of trade value
• Minimum commission will be 250 Fils for each executed trade
• Kuwait Clearing Company will charge a fee equals to 500 Fils for

each executed trade equals to 50 KWD or more

سوق دبي املالي / سوق أبو ظبي لألوراق املالية:

0.30 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 65 درهم إماراتي •

يضاف 10 دراهم إماراتية رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX):
• 0.30% × transaction amount
• Minimum commission is AED 65
• Additional ticket charge: AED 10 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

ناسداك دبي )دوالر أمريكي(:

0.275 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 35 دوالر أمريكي •

يضاف 3 دوالر أمريكي رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا  •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

NASDAQ Dubai (USD):
• 0.275% × transaction amount
• Minimum commission is USD 35
• Additional ticket charge: USD 3 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

السوق املالية السعودية )تداول(:

0.155 % × مبلغ الصفقة •

Saudi Stock Exchange (TDWL):
• 0.155% × transaction amount

سوق الدوحة لألوراق املالية:

0.35 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 50 ريال قطري •

Doha Securities Market:
• 0.35% × transaction amount
• Minimum commission is QAR 50

سوق مسقط لألوراق املالية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 3.5 ريال عماني •

Muscat Securities Market:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission is OMR 3.5

بورصة البحرين:

0.40 % × مبلغ الصفقة •

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني احلد األدنى للعمولة: •

30 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

Bahrain Bourse:
• 0.40% × transaction amount
• Minimum commission: BHD 10 for BHD trades

USD 30 for USD trades

البورصة املصرية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

50 جنيه مصري للصفقات املتداولة باجلنيه املصري احلد األدنى للعمولة: •
10 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

2 جنيه مصري لكل عملية منفذة باجلنيه املصري يضاف:  •
1 دوالر أمريكي لكل عملية منفذة بالدوالر األمريكي

رسوم حفظ السهم السنوية 0.01 % من قيمة محفظة العميل حسب أسعار اإلقفال  •
بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر

رسوم تأمني املخاطر السنوية: وفقاً للرسوم التي تسدد لصندوق تأمني املخاطر •

The Egyptian Exchange:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission: EGP 50 for EGP trades

USD 10 for USD trades
• Additional: EGP 2 for each EGP executed trade

USD 1 for each USD executed trade
• Annual custody fees of 0.01% of the value of the clients portfolio as

of closing prices at dates 30 June and 31 December
• Annual Risk Insurance fees: as charged by the Risk Insurance Fund
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- الرسوم والعموالت  ملحق »أ«

Appendix «A» - Fees & Commissions

فتح حساب تداول إلكتروني .1

احلد األدنى لفتح حساب للتداول اإللكتروني هو 5,000 د.ك أو ما يعادله •

1. Electronic Trading Account opening

• Minimum to open an electronic trading account is KWD 5,000 or
equivalent

عمولة التداول .22. Trading commission

بورصة الكويت:

0.10 % من قيمة الصفقة السوق األول •

0.15 % من قيمة الصفقة السوق الرئيسي •

0.30 % من قيمة الصفقة سوق املزادات  •

احلد األدنى للعمولة 250 فلس عن كل صفقة منفذة  •

تتقاضى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 500 فلس رسوم عن كل صفقة قيمتها  •
50 دينار أو أكثر

Boursa Kuwait:
• Premier market 0.10% of trade value
• Main market 0.15% of trade value
• Auction market 0.30% of trade value
• Minimum commission will be 250 Fils for each executed trade
• Kuwait Clearing Company will charge a fee equals to 500 Fils for

each executed trade equals to 50 KWD or more

سوق دبي املالي / سوق أبو ظبي لألوراق املالية:

0.30 % × مبلغ الصفقة  •

احلد األدنى للعمولة هي 65 درهم إماراتي •

يضاف 10 دراهم إماراتية رسوم بون عن كل صفقة  •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا  •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX):
• 0.30% × transaction amount
• Minimum commission is AED 65
• Additional ticket charge: AED 10 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

ناسداك دبي )دوالر أمريكي(:

0.275 % × مبلغ الصفقة  •

احلد األدنى للعمولة هي 35 دوالر أمريكي •

يضاف 3 دوالر أمريكي رسوم بون عن كل صفقة  •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا   •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

NASDAQ Dubai (USD):
• 0.275% × transaction amount
• Minimum commission is USD 35
• Additional ticket charge: USD 3 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

السوق املالية السعودية )تداول(:

0.155 % × مبلغ الصفقة  •

Saudi Stock Exchange (TDWL):
• 0.155% × transaction amount

سوق الدوحة لألوراق املالية:

0.35 % × مبلغ الصفقة  •

احلد األدنى للعمولة هي 50 ريال قطري  •

Doha Securities Market:
• 0.35% × transaction amount
• Minimum commission is QAR 50

سوق مسقط لألوراق املالية:

0.50 % × مبلغ الصفقة  •

احلد األدنى للعمولة هي 3.5 ريال عماني  •

Muscat Securities Market:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission is OMR 3.5

بورصة البحرين:

0.40 % × مبلغ الصفقة •

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني احلد األدنى للعمولة: •

30 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

Bahrain Bourse:
• 0.40% × transaction amount
• Minimum commission: BHD 10 for BHD trades

USD 30 for USD trades

البورصة املصرية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

50 جنيه مصري للصفقات املتداولة باجلنيه املصري احلد األدنى للعمولة: •
10 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

2 جنيه مصري لكل عملية منفذة باجلنيه املصري يضاف:  •
1 دوالر أمريكي لكل عملية منفذة بالدوالر األمريكي

رسوم حفظ السهم السنوية 0.01 % من قيمة محفظة العميل حسب أسعار اإلقفال  •
بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر

رسوم تأمني املخاطر السنوية: وفقاً للرسوم التي تسدد لصندوق تأمني املخاطر •

The Egyptian Exchange:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission: EGP 50 for EGP trades

USD 10 for USD trades
• Additional: EGP 2 for each EGP executed trade

USD 1 for each USD executed trade
• Annual custody fees of 0.01% of the value of the clients portfolio as

of closing prices at dates 30 June and 31 December
• Annual Risk Insurance fees: as charged by the Risk Insurance Fund
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- الرسوم والعموالت  ملحق »أ«
Appendix «A» - Fees & Commissions

فتح حساب تداول إلكتروني  .1

احلد األدنى لفتح حساب للتداول اإللكتروني هو 5,000 د.ك أو ما يعادله  •

1. Electronic Trading Account opening

• Minimum to open an electronic trading account is KWD 5,000 or
equivalent

عمولة التداول  .22. Trading commission

بورصة الكويت:

0.10 % من قيمة الصفقة السوق األول   •

0.15 % من قيمة الصفقة السوق الرئيسي   •

0.30 % من قيمة الصفقة سوق املزادات   •

احلد األدنى للعمولة 250 فلس عن كل صفقة منفذة •

تتقاضى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 500 فلس رسوم عن كل صفقة قيمتها •
50 دينار أو أكثر

Boursa Kuwait:
• Premier market 0.10% of trade value
• Main market 0.15% of trade value
• Auction market 0.30% of trade value
• Minimum commission will be 250 Fils for each executed trade
• Kuwait Clearing Company will charge a fee equals to 500 Fils for

each executed trade equals to 50 KWD or more

سوق دبي املالي / سوق أبو ظبي لألوراق املالية:

0.30 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 65 درهم إماراتي •

يضاف 10 دراهم إماراتية رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX):
• 0.30% × transaction amount
• Minimum commission is AED 65
• Additional ticket charge: AED 10 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

ناسداك دبي )دوالر أمريكي(:

0.275 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 35 دوالر أمريكي •

يضاف 3 دوالر أمريكي رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا  •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

NASDAQ Dubai (USD):
• 0.275% × transaction amount
• Minimum commission is USD 35
• Additional ticket charge: USD 3 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

السوق املالية السعودية )تداول(:

0.155 % × مبلغ الصفقة •

Saudi Stock Exchange (TDWL):
• 0.155% × transaction amount

سوق الدوحة لألوراق املالية:

0.35 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 50 ريال قطري •

Doha Securities Market:
• 0.35% × transaction amount
• Minimum commission is QAR 50

سوق مسقط لألوراق املالية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 3.5 ريال عماني •

Muscat Securities Market:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission is OMR 3.5

بورصة البحرين:

0.40 % × مبلغ الصفقة •

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني احلد األدنى للعمولة: •

30 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

Bahrain Bourse:
• 0.40% × transaction amount
• Minimum commission: BHD 10 for BHD trades

USD 30 for USD trades

البورصة املصرية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

50 جنيه مصري للصفقات املتداولة باجلنيه املصري احلد األدنى للعمولة: •
10 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

2 جنيه مصري لكل عملية منفذة باجلنيه املصري يضاف:  •
1 دوالر أمريكي لكل عملية منفذة بالدوالر األمريكي

رسوم حفظ السهم السنوية 0.01 % من قيمة محفظة العميل حسب أسعار اإلقفال  •
بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر

رسوم تأمني املخاطر السنوية: وفقاً للرسوم التي تسدد لصندوق تأمني املخاطر •

The Egyptian Exchange:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission: EGP 50 for EGP trades

USD 10 for USD trades
• Additional: EGP 2 for each EGP executed trade

USD 1 for each USD executed trade
• Annual custody fees of 0.01% of the value of the clients portfolio as

of closing prices at dates 30 June and 31 December
• Annual Risk Insurance fees: as charged by the Risk Insurance Fund
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- الرسوم والعموالت  ملحق »أ«
Appendix «A» - Fees & Commissions

فتح حساب تداول إلكتروني .1

احلد األدنى لفتح حساب للتداول اإللكتروني هو 5,000 د.ك أو ما يعادله •

1. Electronic Trading Account opening

• Minimum to open an electronic trading account is KWD 5,000 or
equivalent

عمولة التداول .22. Trading commission

بورصة الكويت:

0.10 % من قيمة الصفقة السوق األول •

0.15 % من قيمة الصفقة السوق الرئيسي •

0.30 % من قيمة الصفقة سوق املزادات •

احلد األدنى للعمولة 250 فلس عن كل صفقة منفذة •

تتقاضى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 500 فلس رسوم عن كل صفقة قيمتها •
50 دينار أو أكثر

Boursa Kuwait:
• Premier market 0.10% of trade value
• Main market 0.15% of trade value
• Auction market 0.30% of trade value
• Minimum commission will be 250 Fils for each executed trade
• Kuwait Clearing Company will charge a fee equals to 500 Fils for

each executed trade equals to 50 KWD or more

سوق دبي املالي / سوق أبو ظبي لألوراق املالية:

0.30 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 65 درهم إماراتي •

يضاف 10 دراهم إماراتية رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX):
• 0.30% × transaction amount
• Minimum commission is AED 65
• Additional ticket charge: AED 10 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

ناسداك دبي )دوالر أمريكي(:

0.275 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 35 دوالر أمريكي •

يضاف 3 دوالر أمريكي رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا  •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

NASDAQ Dubai (USD):
• 0.275% × transaction amount
• Minimum commission is USD 35
• Additional ticket charge: USD 3 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

السوق املالية السعودية )تداول(:

0.155 % × مبلغ الصفقة •

Saudi Stock Exchange (TDWL):
• 0.155% × transaction amount

سوق الدوحة لألوراق املالية:

0.35 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 50 ريال قطري •

Doha Securities Market:
• 0.35% × transaction amount
• Minimum commission is QAR 50

سوق مسقط لألوراق املالية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 3.5 ريال عماني •

Muscat Securities Market:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission is OMR 3.5

بورصة البحرين:

0.40 % × مبلغ الصفقة •

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني احلد األدنى للعمولة: •

30 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

Bahrain Bourse:
• 0.40% × transaction amount
• Minimum commission: BHD 10 for BHD trades

USD 30 for USD trades

البورصة املصرية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

50 جنيه مصري للصفقات املتداولة باجلنيه املصري احلد األدنى للعمولة: •
10 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

2 جنيه مصري لكل عملية منفذة باجلنيه املصري يضاف:  •
1 دوالر أمريكي لكل عملية منفذة بالدوالر األمريكي

رسوم حفظ السهم السنوية 0.01 % من قيمة محفظة العميل حسب أسعار اإلقفال  •
بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر

رسوم تأمني املخاطر السنوية: وفقاً للرسوم التي تسدد لصندوق تأمني املخاطر •

The Egyptian Exchange:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission: EGP 50 for EGP trades

USD 10 for USD trades
• Additional: EGP 2 for each EGP executed trade

USD 1 for each USD executed trade
• Annual custody fees of 0.01% of the value of the clients portfolio as

of closing prices at dates 30 June and 31 December
• Annual Risk Insurance fees: as charged by the Risk Insurance Fund
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- الرسوم والعموالت  ملحق »أ«
Appendix «A» - Fees & Commissions

فتح حساب تداول إلكتروني .1

احلد األدنى لفتح حساب للتداول اإللكتروني هو 5,000 د.ك أو ما يعادله •

1. Electronic Trading Account opening

• Minimum to open an electronic trading account is KWD 5,000 or
equivalent

عمولة التداول .22. Trading commission

بورصة الكويت:

0.10 % من قيمة الصفقة السوق األول •

0.15 % من قيمة الصفقة السوق الرئيسي •

0.30 % من قيمة الصفقة سوق املزادات •

احلد األدنى للعمولة 250 فلس عن كل صفقة منفذة •

تتقاضى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 500 فلس رسوم عن كل صفقة قيمتها •
50 دينار أو أكثر

Boursa Kuwait:
• Premier market 0.10% of trade value
• Main market 0.15% of trade value
• Auction market 0.30% of trade value
• Minimum commission will be 250 Fils for each executed trade
• Kuwait Clearing Company will charge a fee equals to 500 Fils for

each executed trade equals to 50 KWD or more

سوق دبي املالي / سوق أبو ظبي لألوراق املالية:

0.30 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 65 درهم إماراتي •

يضاف 10 دراهم إماراتية رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX):
• 0.30% × transaction amount
• Minimum commission is AED 65
• Additional ticket charge: AED 10 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

ناسداك دبي )دوالر أمريكي(:

0.275 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 35 دوالر أمريكي •

يضاف 3 دوالر أمريكي رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا  •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

NASDAQ Dubai (USD):
• 0.275% × transaction amount
• Minimum commission is USD 35
• Additional ticket charge: USD 3 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

السوق املالية السعودية )تداول(:

0.155 % × مبلغ الصفقة •

Saudi Stock Exchange (TDWL):
• 0.155% × transaction amount

سوق الدوحة لألوراق املالية:

0.35 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 50 ريال قطري •

Doha Securities Market:
• 0.35% × transaction amount
• Minimum commission is QAR 50

سوق مسقط لألوراق املالية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 3.5 ريال عماني •

Muscat Securities Market:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission is OMR 3.5

بورصة البحرين:

0.40 % × مبلغ الصفقة •

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني احلد األدنى للعمولة: •

30 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

Bahrain Bourse:
• 0.40% × transaction amount
• Minimum commission: BHD 10 for BHD trades

USD 30 for USD trades

البورصة املصرية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

50 جنيه مصري للصفقات املتداولة باجلنيه املصري احلد األدنى للعمولة: •
10 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

2 جنيه مصري لكل عملية منفذة باجلنيه املصري يضاف:  •
1 دوالر أمريكي لكل عملية منفذة بالدوالر األمريكي

رسوم حفظ السهم السنوية 0.01 % من قيمة محفظة العميل حسب أسعار اإلقفال  •
بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر

رسوم تأمني املخاطر السنوية: وفقاً للرسوم التي تسدد لصندوق تأمني املخاطر •

The Egyptian Exchange:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission: EGP 50 for EGP trades

USD 10 for USD trades
• Additional: EGP 2 for each EGP executed trade

USD 1 for each USD executed trade
• Annual custody fees of 0.01% of the value of the clients portfolio as

of closing prices at dates 30 June and 31 December
• Annual Risk Insurance fees: as charged by the Risk Insurance Fund
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Appendix «A» - Fees & Commissions

فتح حساب تداول إلكتروني .1

احلد األدنى لفتح حساب للتداول اإللكتروني هو 5,000 د.ك أو ما يعادله •

1. Electronic Trading Account opening

• Minimum to open an electronic trading account is KWD 5,000 or
equivalent

عمولة التداول .22. Trading commission

بورصة الكويت:

0.10 % من قيمة الصفقة السوق األول •

0.15 % من قيمة الصفقة السوق الرئيسي •

0.30 % من قيمة الصفقة سوق املزادات •

احلد األدنى للعمولة 250 فلس عن كل صفقة منفذة •

تتقاضى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 500 فلس رسوم عن كل صفقة قيمتها •
50 دينار أو أكثر

Boursa Kuwait:
• Premier market 0.10% of trade value
• Main market 0.15% of trade value
• Auction market 0.30% of trade value
• Minimum commission will be 250 Fils for each executed trade
• Kuwait Clearing Company will charge a fee equals to 500 Fils for

each executed trade equals to 50 KWD or more

سوق دبي املالي / سوق أبو ظبي لألوراق املالية:

0.30 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 65 درهم إماراتي •

يضاف 10 دراهم إماراتية رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX):
• 0.30% × transaction amount
• Minimum commission is AED 65
• Additional ticket charge: AED 10 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

ناسداك دبي )دوالر أمريكي(:

0.275 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 35 دوالر أمريكي •

يضاف 3 دوالر أمريكي رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا  •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

NASDAQ Dubai (USD):
• 0.275% × transaction amount
• Minimum commission is USD 35
• Additional ticket charge: USD 3 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

السوق املالية السعودية )تداول(:

0.155 % × مبلغ الصفقة •

Saudi Stock Exchange (TDWL):
• 0.155% × transaction amount

سوق الدوحة لألوراق املالية:

0.35 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 50 ريال قطري •

Doha Securities Market:
• 0.35% × transaction amount
• Minimum commission is QAR 50

سوق مسقط لألوراق املالية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 3.5 ريال عماني •

Muscat Securities Market:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission is OMR 3.5

بورصة البحرين:

0.40 % × مبلغ الصفقة  •

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني احلد األدنى للعمولة:   •

30 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

Bahrain Bourse:
• 0.40% × transaction amount
• Minimum commission: BHD 10 for BHD trades

USD 30 for USD trades

البورصة املصرية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

50 جنيه مصري للصفقات املتداولة باجلنيه املصري احلد األدنى للعمولة: •
10 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

2 جنيه مصري لكل عملية منفذة باجلنيه املصري يضاف:  •
1 دوالر أمريكي لكل عملية منفذة بالدوالر األمريكي

رسوم حفظ السهم السنوية 0.01 % من قيمة محفظة العميل حسب أسعار اإلقفال  •
بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر

رسوم تأمني املخاطر السنوية: وفقاً للرسوم التي تسدد لصندوق تأمني املخاطر •

The Egyptian Exchange:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission: EGP 50 for EGP trades

USD 10 for USD trades
• Additional: EGP 2 for each EGP executed trade

USD 1 for each USD executed trade
• Annual custody fees of 0.01% of the value of the clients portfolio as

of closing prices at dates 30 June and 31 December
• Annual Risk Insurance fees: as charged by the Risk Insurance Fund
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Appendix «A» - Fees & Commissions

فتح حساب تداول إلكتروني .1

احلد األدنى لفتح حساب للتداول اإللكتروني هو 5,000 د.ك أو ما يعادله •

1. Electronic Trading Account opening

• Minimum to open an electronic trading account is KWD 5,000 or
equivalent

عمولة التداول .22. Trading commission

بورصة الكويت:

0.10 % من قيمة الصفقة السوق األول •

0.15 % من قيمة الصفقة السوق الرئيسي •

0.30 % من قيمة الصفقة سوق املزادات •

احلد األدنى للعمولة 250 فلس عن كل صفقة منفذة •

تتقاضى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 500 فلس رسوم عن كل صفقة قيمتها •
50 دينار أو أكثر

Boursa Kuwait:
• Premier market 0.10% of trade value
• Main market 0.15% of trade value
• Auction market 0.30% of trade value
• Minimum commission will be 250 Fils for each executed trade
• Kuwait Clearing Company will charge a fee equals to 500 Fils for

each executed trade equals to 50 KWD or more

سوق دبي املالي / سوق أبو ظبي لألوراق املالية:

0.30 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 65 درهم إماراتي •

يضاف 10 دراهم إماراتية رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX):
• 0.30% × transaction amount
• Minimum commission is AED 65
• Additional ticket charge: AED 10 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

ناسداك دبي )دوالر أمريكي(:

0.275 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 35 دوالر أمريكي •

يضاف 3 دوالر أمريكي رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا  •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

NASDAQ Dubai (USD):
• 0.275% × transaction amount
• Minimum commission is USD 35
• Additional ticket charge: USD 3 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

السوق املالية السعودية )تداول(:

0.155 % × مبلغ الصفقة •

Saudi Stock Exchange (TDWL):
• 0.155% × transaction amount

سوق الدوحة لألوراق املالية:

0.35 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 50 ريال قطري •

Doha Securities Market:
• 0.35% × transaction amount
• Minimum commission is QAR 50

سوق مسقط لألوراق املالية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 3.5 ريال عماني •

Muscat Securities Market:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission is OMR 3.5

بورصة البحرين:

0.40 % × مبلغ الصفقة •

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني احلد األدنى للعمولة: •

30 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

Bahrain Bourse:
• 0.40% × transaction amount
• Minimum commission: BHD 10 for BHD trades

USD 30 for USD trades

البورصة املصرية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

50 جنيه مصري للصفقات املتداولة باجلنيه املصري احلد األدنى للعمولة: •
10 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

2 جنيه مصري لكل عملية منفذة باجلنيه املصري يضاف:  •
1 دوالر أمريكي لكل عملية منفذة بالدوالر األمريكي

رسوم حفظ السهم السنوية 0.01 % من قيمة محفظة العميل حسب أسعار اإلقفال  •
بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر

رسوم تأمني املخاطر السنوية: وفقاً للرسوم التي تسدد لصندوق تأمني املخاطر •

The Egyptian Exchange:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission: EGP 50 for EGP trades

USD 10 for USD trades
• Additional: EGP 2 for each EGP executed trade

USD 1 for each USD executed trade
• Annual custody fees of 0.01% of the value of the clients portfolio as

of closing prices at dates 30 June and 31 December
• Annual Risk Insurance fees: as charged by the Risk Insurance Fund
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Appendix «A» - Fees & Commissions

فتح حساب تداول إلكتروني .1

احلد األدنى لفتح حساب للتداول اإللكتروني هو 5,000 د.ك أو ما يعادله •

1. Electronic Trading Account opening

• Minimum to open an electronic trading account is KWD 5,000 or
equivalent

عمولة التداول .22. Trading commission

بورصة الكويت:

0.10 % من قيمة الصفقة السوق األول •

0.15 % من قيمة الصفقة السوق الرئيسي •

0.30 % من قيمة الصفقة سوق املزادات •

احلد األدنى للعمولة 250 فلس عن كل صفقة منفذة •

تتقاضى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 500 فلس رسوم عن كل صفقة قيمتها •
50 دينار أو أكثر

Boursa Kuwait:
• Premier market 0.10% of trade value
• Main market 0.15% of trade value
• Auction market 0.30% of trade value
• Minimum commission will be 250 Fils for each executed trade
• Kuwait Clearing Company will charge a fee equals to 500 Fils for

each executed trade equals to 50 KWD or more

سوق دبي املالي / سوق أبو ظبي لألوراق املالية:

0.30 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 65 درهم إماراتي •

يضاف 10 دراهم إماراتية رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX):
• 0.30% × transaction amount
• Minimum commission is AED 65
• Additional ticket charge: AED 10 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

ناسداك دبي )دوالر أمريكي(:

0.275 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 35 دوالر أمريكي •

يضاف 3 دوالر أمريكي رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا  •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

NASDAQ Dubai (USD):
• 0.275% × transaction amount
• Minimum commission is USD 35
• Additional ticket charge: USD 3 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

السوق املالية السعودية )تداول(:

0.155 % × مبلغ الصفقة •

Saudi Stock Exchange (TDWL):
• 0.155% × transaction amount

سوق الدوحة لألوراق املالية:

0.35 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 50 ريال قطري •

Doha Securities Market:
• 0.35% × transaction amount
• Minimum commission is QAR 50

سوق مسقط لألوراق املالية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 3.5 ريال عماني •

Muscat Securities Market:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission is OMR 3.5

بورصة البحرين:

0.40 % × مبلغ الصفقة •

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني احلد األدنى للعمولة: •

30 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

Bahrain Bourse:
• 0.40% × transaction amount
• Minimum commission: BHD 10 for BHD trades

USD 30 for USD trades

البورصة املصرية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

50 جنيه مصري للصفقات املتداولة باجلنيه املصري احلد األدنى للعمولة: •
10 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

2 جنيه مصري لكل عملية منفذة باجلنيه املصري يضاف:  •
1 دوالر أمريكي لكل عملية منفذة بالدوالر األمريكي

رسوم حفظ السهم السنوية 0.01 % من قيمة محفظة العميل حسب أسعار اإلقفال  •
بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر

رسوم تأمني املخاطر السنوية: وفقاً للرسوم التي تسدد لصندوق تأمني املخاطر •

The Egyptian Exchange:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission: EGP 50 for EGP trades

USD 10 for USD trades
• Additional: EGP 2 for each EGP executed trade

USD 1 for each USD executed trade
• Annual custody fees of 0.01% of the value of the clients portfolio as

of closing prices at dates 30 June and 31 December
• Annual Risk Insurance fees: as charged by the Risk Insurance Fund
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Appendix «A» - Fees & Commissions

فتح حساب تداول إلكتروني .1

احلد األدنى لفتح حساب للتداول اإللكتروني هو 5,000 د.ك أو ما يعادله •

1. Electronic Trading Account opening

• Minimum to open an electronic trading account is KWD 5,000 or
equivalent

عمولة التداول .22. Trading commission

بورصة الكويت:

0.10 % من قيمة الصفقة السوق األول •

0.15 % من قيمة الصفقة السوق الرئيسي •

0.30 % من قيمة الصفقة سوق املزادات •

احلد األدنى للعمولة 250 فلس عن كل صفقة منفذة •

تتقاضى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 500 فلس رسوم عن كل صفقة قيمتها •
50 دينار أو أكثر

Boursa Kuwait:
• Premier market 0.10% of trade value
• Main market 0.15% of trade value
• Auction market 0.30% of trade value
• Minimum commission will be 250 Fils for each executed trade
• Kuwait Clearing Company will charge a fee equals to 500 Fils for

each executed trade equals to 50 KWD or more

سوق دبي املالي / سوق أبو ظبي لألوراق املالية:

0.30 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 65 درهم إماراتي •

يضاف 10 دراهم إماراتية رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX):
• 0.30% × transaction amount
• Minimum commission is AED 65
• Additional ticket charge: AED 10 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

ناسداك دبي )دوالر أمريكي(:

0.275 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 35 دوالر أمريكي •

يضاف 3 دوالر أمريكي رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا  •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

NASDAQ Dubai (USD):
• 0.275% × transaction amount
• Minimum commission is USD 35
• Additional ticket charge: USD 3 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

السوق املالية السعودية )تداول(:

0.155 % × مبلغ الصفقة •

Saudi Stock Exchange (TDWL):
• 0.155% × transaction amount

سوق الدوحة لألوراق املالية:

0.35 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 50 ريال قطري •

Doha Securities Market:
• 0.35% × transaction amount
• Minimum commission is QAR 50

سوق مسقط لألوراق املالية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 3.5 ريال عماني •

Muscat Securities Market:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission is OMR 3.5

بورصة البحرين:

0.40 % × مبلغ الصفقة •

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني احلد األدنى للعمولة: •

30 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

Bahrain Bourse:
• 0.40% × transaction amount
• Minimum commission: BHD 10 for BHD trades

USD 30 for USD trades

البورصة املصرية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

50 جنيه مصري للصفقات املتداولة باجلنيه املصري احلد األدنى للعمولة: •
10 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

2 جنيه مصري لكل عملية منفذة باجلنيه املصري يضاف:  •
1 دوالر أمريكي لكل عملية منفذة بالدوالر األمريكي

رسوم حفظ السهم السنوية 0.01 % من قيمة محفظة العميل حسب أسعار اإلقفال   •
بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر

رسوم تأمني املخاطر السنوية: وفقاً للرسوم التي تسدد لصندوق تأمني املخاطر  •

The Egyptian Exchange:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission: EGP 50 for EGP trades

USD 10 for USD trades
• Additional: EGP 2 for each EGP executed trade

USD 1 for each USD executed trade
• Annual custody fees of 0.01% of the value of the clients portfolio as

of closing prices at dates 30 June and 31 December
• Annual Risk Insurance fees: as charged by the Risk Insurance Fund

:Dateالتاريخ::Customer signatureتوقيع العميل:

April 2018

M
ar

ch
 2

0
1

8
- الرسوم والعموالت  ملحق »أ«

Appendix «A» - Fees & Commissions

فتح حساب تداول إلكتروني .1

احلد األدنى لفتح حساب للتداول اإللكتروني هو 5,000 د.ك أو ما يعادله •

1. Electronic Trading Account opening

• Minimum to open an electronic trading account is KWD 5,000 or
equivalent

عمولة التداول .22. Trading commission

بورصة الكويت:

0.10 % من قيمة الصفقة السوق األول •

0.15 % من قيمة الصفقة السوق الرئيسي •

0.30 % من قيمة الصفقة سوق املزادات •

احلد األدنى للعمولة 250 فلس عن كل صفقة منفذة •

تتقاضى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 500 فلس رسوم عن كل صفقة قيمتها •
50 دينار أو أكثر

Boursa Kuwait:
• Premier market 0.10% of trade value
• Main market 0.15% of trade value
• Auction market 0.30% of trade value
• Minimum commission will be 250 Fils for each executed trade
• Kuwait Clearing Company will charge a fee equals to 500 Fils for

each executed trade equals to 50 KWD or more

سوق دبي املالي / سوق أبو ظبي لألوراق املالية:

0.30 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 65 درهم إماراتي •

يضاف 10 دراهم إماراتية رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX):
• 0.30% × transaction amount
• Minimum commission is AED 65
• Additional ticket charge: AED 10 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

ناسداك دبي )دوالر أمريكي(:

0.275 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 35 دوالر أمريكي •

يضاف 3 دوالر أمريكي رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا  •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

NASDAQ Dubai (USD):
• 0.275% × transaction amount
• Minimum commission is USD 35
• Additional ticket charge: USD 3 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

السوق املالية السعودية )تداول(:

0.155 % × مبلغ الصفقة •

Saudi Stock Exchange (TDWL):
• 0.155% × transaction amount

سوق الدوحة لألوراق املالية:

0.35 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 50 ريال قطري •

Doha Securities Market:
• 0.35% × transaction amount
• Minimum commission is QAR 50

سوق مسقط لألوراق املالية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 3.5 ريال عماني •

Muscat Securities Market:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission is OMR 3.5

بورصة البحرين:

0.40 % × مبلغ الصفقة •

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني احلد األدنى للعمولة: •

30 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

Bahrain Bourse:
• 0.40% × transaction amount
• Minimum commission: BHD 10 for BHD trades

USD 30 for USD trades

البورصة املصرية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

50 جنيه مصري للصفقات املتداولة باجلنيه املصري احلد األدنى للعمولة: •
10 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

2 جنيه مصري لكل عملية منفذة باجلنيه املصري يضاف:  •
1 دوالر أمريكي لكل عملية منفذة بالدوالر األمريكي

رسوم حفظ السهم السنوية 0.01 % من قيمة محفظة العميل حسب أسعار اإلقفال  •
بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر

رسوم تأمني املخاطر السنوية: وفقاً للرسوم التي تسدد لصندوق تأمني املخاطر •

The Egyptian Exchange:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission: EGP 50 for EGP trades

USD 10 for USD trades
• Additional: EGP 2 for each EGP executed trade

USD 1 for each USD executed trade
• Annual custody fees of 0.01% of the value of the clients portfolio as

of closing prices at dates 30 June and 31 December
• Annual Risk Insurance fees: as charged by the Risk Insurance Fund

:Dateالتاريخ::Customer signatureتوقيع العميل:

April 2018

M
ar

ch
 2

0
1

8
- الرسوم والعموالت  ملحق »أ«

Appendix «A» - Fees & Commissions

فتح حساب تداول إلكتروني .1

احلد األدنى لفتح حساب للتداول اإللكتروني هو 5,000 د.ك أو ما يعادله •

1. Electronic Trading Account opening

• Minimum to open an electronic trading account is KWD 5,000 or
equivalent

عمولة التداول .22. Trading commission

بورصة الكويت:

0.10 % من قيمة الصفقة السوق األول •

0.15 % من قيمة الصفقة السوق الرئيسي •

0.30 % من قيمة الصفقة سوق املزادات •

احلد األدنى للعمولة 250 فلس عن كل صفقة منفذة •

تتقاضى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 500 فلس رسوم عن كل صفقة قيمتها •
50 دينار أو أكثر

Boursa Kuwait:
• Premier market 0.10% of trade value
• Main market 0.15% of trade value
• Auction market 0.30% of trade value
• Minimum commission will be 250 Fils for each executed trade
• Kuwait Clearing Company will charge a fee equals to 500 Fils for

each executed trade equals to 50 KWD or more

سوق دبي املالي / سوق أبو ظبي لألوراق املالية:

0.30 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 65 درهم إماراتي •

يضاف 10 دراهم إماراتية رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX):
• 0.30% × transaction amount
• Minimum commission is AED 65
• Additional ticket charge: AED 10 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

ناسداك دبي )دوالر أمريكي(:

0.275 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 35 دوالر أمريكي •

يضاف 3 دوالر أمريكي رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا  •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

NASDAQ Dubai (USD):
• 0.275% × transaction amount
• Minimum commission is USD 35
• Additional ticket charge: USD 3 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

السوق املالية السعودية )تداول(:

0.155 % × مبلغ الصفقة •

Saudi Stock Exchange (TDWL):
• 0.155% × transaction amount

سوق الدوحة لألوراق املالية:

0.35 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 50 ريال قطري •

Doha Securities Market:
• 0.35% × transaction amount
• Minimum commission is QAR 50

سوق مسقط لألوراق املالية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 3.5 ريال عماني •

Muscat Securities Market:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission is OMR 3.5

بورصة البحرين:

0.40 % × مبلغ الصفقة •

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني احلد األدنى للعمولة: •

30 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

Bahrain Bourse:
• 0.40% × transaction amount
• Minimum commission: BHD 10 for BHD trades

USD 30 for USD trades

البورصة املصرية:

0.50 % × مبلغ الصفقة  •

50 جنيه مصري للصفقات املتداولة باجلنيه املصري احلد األدنى للعمولة:  •
10 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

2 جنيه مصري لكل عملية منفذة باجلنيه املصري يضاف:    •
1 دوالر أمريكي لكل عملية منفذة بالدوالر األمريكي

رسوم حفظ السهم السنوية 0.01 % من قيمة محفظة العميل حسب أسعار اإلقفال  •
بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر

رسوم تأمني املخاطر السنوية: وفقاً للرسوم التي تسدد لصندوق تأمني املخاطر •

The Egyptian Exchange:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission: EGP 50 for EGP trades

USD 10 for USD trades
• Additional: EGP 2 for each EGP executed trade

USD 1 for each USD executed trade
• Annual custody fees of 0.01% of the value of the clients portfolio as

of closing prices at dates 30 June and 31 December
• Annual Risk Insurance fees: as charged by the Risk Insurance Fund
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فتح حساب تداول إلكتروني .1

احلد األدنى لفتح حساب للتداول اإللكتروني هو 5,000 د.ك أو ما يعادله •

1. Electronic Trading Account opening

• Minimum to open an electronic trading account is KWD 5,000 or
equivalent

عمولة التداول .22. Trading commission

بورصة الكويت:

0.10 % من قيمة الصفقة السوق األول •

0.15 % من قيمة الصفقة السوق الرئيسي •

0.30 % من قيمة الصفقة سوق املزادات •

احلد األدنى للعمولة 250 فلس عن كل صفقة منفذة •

تتقاضى الشركة الكويتية للمقاصة مبلغ 500 فلس رسوم عن كل صفقة قيمتها •
50 دينار أو أكثر

Boursa Kuwait:
• Premier market 0.10% of trade value
• Main market 0.15% of trade value
• Auction market 0.30% of trade value
• Minimum commission will be 250 Fils for each executed trade
• Kuwait Clearing Company will charge a fee equals to 500 Fils for

each executed trade equals to 50 KWD or more

سوق دبي املالي / سوق أبو ظبي لألوراق املالية:

0.30 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 65 درهم إماراتي •

يضاف 10 دراهم إماراتية رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

Dubai (DFM) / Abu Dhabi (ADX):
• 0.30% × transaction amount
• Minimum commission is AED 65
• Additional ticket charge: AED 10 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

ناسداك دبي )دوالر أمريكي(:

0.275 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 35 دوالر أمريكي •

يضاف 3 دوالر أمريكي رسوم بون عن كل صفقة •

تطبق ضريبة القيمة املضافة على رسوم التداول التي يتقاضاها وسطاؤنا  •
املنفذون وتفرض من قبل السلطات الضريبية بنسبة 5 % حالياً

NASDAQ Dubai (USD):
• 0.275% × transaction amount
• Minimum commission is USD 35
• Additional ticket charge: USD 3 per trade
• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees invoiced

by our executing brokers and is currently levied at 5% by the tax
authorities

السوق املالية السعودية )تداول(:

0.155 % × مبلغ الصفقة •

Saudi Stock Exchange (TDWL):
• 0.155% × transaction amount

سوق الدوحة لألوراق املالية:

0.35 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 50 ريال قطري •

Doha Securities Market:
• 0.35% × transaction amount
• Minimum commission is QAR 50

سوق مسقط لألوراق املالية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

احلد األدنى للعمولة هي 3.5 ريال عماني •

Muscat Securities Market:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission is OMR 3.5

بورصة البحرين:

0.40 % × مبلغ الصفقة •

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني احلد األدنى للعمولة: •

30 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

Bahrain Bourse:
• 0.40% × transaction amount
• Minimum commission: BHD 10 for BHD trades

USD 30 for USD trades

البورصة املصرية:

0.50 % × مبلغ الصفقة •

50 جنيه مصري للصفقات املتداولة باجلنيه املصري احلد األدنى للعمولة: •
10 دوالر أمريكي للصفقات املتداولة بالدوالر األمريكي

2 جنيه مصري لكل عملية منفذة باجلنيه املصري يضاف:  •
1 دوالر أمريكي لكل عملية منفذة بالدوالر األمريكي

رسوم حفظ السهم السنوية 0.01 % من قيمة محفظة العميل حسب أسعار اإلقفال  •
بتاريخ 30 يونيو و 31 ديسمبر

رسوم تأمني املخاطر السنوية: وفقاً للرسوم التي تسدد لصندوق تأمني املخاطر •

The Egyptian Exchange:
• 0.50% × transaction amount
• Minimum commission: EGP 50 for EGP trades

USD 10 for USD trades
• Additional: EGP 2 for each EGP executed trade

USD 1 for each USD executed trade
• Annual custody fees of 0.01% of the value of the clients portfolio as

of closing prices at dates 30 June and 31 December
• Annual Risk Insurance fees: as charged by the Risk Insurance Fund
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