
نشرة عموالت دائرة خدمات االستثمار

مالحظات العموالتالخدمة 

التعامل بادوات الدين 

-    يتم استيفاء عمولة بواقع 0.50 % من القيمة االسمية

)بيع /شراء) و بحد ادنى 300$ للسندات االقليمية، العالمية. 

-    يتم استيفاء عمولة حفظ امين بواقع 0.125 %  سنويًا من القيمة 

االسمية للسندات االقليمية و العالمية  وتقتطع بشكل ربع سنوي وبحد 
ادنى 125$ لكل ربع سنة  .

 ال يتقاضى البنك عمولة عند انتهاء عمر السند. 

االستثمار في الصناديق العالمية

- عمولة االكتتاب  : 
٭     2 % للمبلغ المستثمر لغاية 49 ألف دوالر 

)إجمالي استثمارات(.

٭    1.50 % للمبلغ المستثمر لغاية 99 ألف دوالر 
)إجمالي استثمارات(.

٭    1 % للمبالغ المستثمرة التي تزيد عن 100 ألف دوالر
 )إجمالي استثمارات( .

ال يتقاضى البنك عمولة عند التحويل من صندوق 
استثماري الى اخر لدى نفس الشركة. 

ال يتقاضى البنك عمولة عند اطفاء الصناديق . 

االستثمار في الصناديق العالمية )الكترونيا(

- عمولة االكتتاب  : 
٭    2 % للمبلغ المستثمر لغاية 49 إلف دوالر 

)إجمالي استثمارات(.

٭    1.50 % للمبلغ المستثمر لغاية 99 ألف دوالر 
)إجمالي استثمارات(. 

٭    1 % للمبالغ المستثمرة التي تزيد عن 100 ألف دوالر
)إجمالي استثمارات(

-      ال يتقاضى  البنك عمولة عند اطفاء الصناديق.
-      الحد االدنى لعمولة الشراء 300 دوالر امريكي.

-      عمولة الحفظ االمين 0.125 % سنويا من القيم السوقية الستثمارات ) القيمة 
التي يتم حفظها   الصناديق  العميل في   ) الربع السنوي  في اخر يوم عمل في 

Credit suisse لدى الوسيط
ربع  بشكل  العموالت   هذه  تدفع   للسندات  االمين  الحفظ  عمولة  مع  تجمع 

سنوي وبحد ادنى 125 دوالر للمجموع العموالت  لكل ربع سنة .

ال يوجد- يتم استيفاء عمولة من 0.5 % الى 3 % و يتم تحديدها حسب واقع الحال.منتجات مالية مركبة 

يتم استيفاء عمولة 0.0081715 من قيمة العملية السوق الفلسطيني

االسواق االقليمية 

درهم   150 ادنى  بحد  العملية   قيمة  من  اساسية  نقطة   50 استيفاء  يتم 
اماراتي على سوق دبي وابوظبي

وبواقع 50 نقطة اساسية من قيمة العملية وبحد ادنى 40 ريال قطري على 
سوق قطر 

السوق االمريكي 
) SHARES( 

-    يتم استيفاء عمولة بواقع 0.25 % من قيمة العملية لألسهم التي يقل
 سعرها عن 10 $ )وبحد أدنى 10 دوالر امريكي(

يضاف 20$ عمولة مقطوعة 

السوق االمريكي 
) SHARES( 

-    يتم استيفاء عمولة بواقع 5 سنت/سهم لألسهم التي تساوي    او يزيد
 سعرها 10 دوالر  )وبحد أدنى 10 دوالر امريكي(

يضاف 20 $عمولة مقطوعة 

السوق االمريكي 
) SHARES( 

-    يتم استيفاء عمولة بواقع 0.5 % من قيمة العملية لألسهم التي يقل
 سعرها عن 1$. )وبحد أدنى 10 دوالر امريكي (

يضاف 35 $ عمولة مقطوعة 

ADR السوق األمريكي
-    يتم استيفاء 45 يورو على حركات بيع وشراء أسهم ال   ADR في

 السوق األمريكي باإلضافة الى عموالت التداول المبينة أعاله 
في حال تم تطبيقها من خالل الوسيط العالمي 

السوق االمريكي 
) OPTIONS( 

-    يتم استيفاء عمولة بواقع 5 سنت/سهم )5 دوالر/ عقد( لكل عملية
 تقل عن 25 عقد. )وبحد أدنى 10 دوالر امريكي(

-    يتم استيفاء عمولة بواقع 4 سنت/سهم )4 دوالر/ عقد( لكل عملية
 تزيد او تساوي عن 25 عقد )وبحد أدنى 10 دوالر امريكي(.

يضاف 20$ عمولة مقطوعة على كل عملية خيار اسهم. 

 االسهم االوروبية 
أسواق  اية  و  اسبانيا    ، إيطاليا   ، فرنسا   ، المانيا   ، سويسرا   (

أوروبية أخرى يتم التداول عليها  ( .

-    العمالء العاديين )باستثناء عمالء البحرين( : 
الشراء  حالة  في  العملية  قيمة  من   0.0035 بواقع  عمولة  استيفاء  يتم 

والبيع لألسهم في األسواق األوروبية وبحد أدنى 10 يورو/ فرنك 

يضاف 20$ عمولة مقطوعة 
)او ما يعادلها( يورو/فرنك . 

  تكون العمولة المقطوعة 35$ في حال كان سعر السهم اقل من 1 يورو 
)او ما يعادلها( يورو/فرنك  

 االسهم في سوق لندن  

في حالة الشراء يتم استيفاء عمولة بواقع 0.0085 من قيمة العملية وبحد 
أدنى 10 جنيه.

في حالة البيع يتم استيفاء عمولة 0.0035 من قيمة العملية وبحد أدنى 10 
جنيه 

يضاف 20$ عمولة مقطوعة 
)او ما يعادلها( بالجنيه .

1 جنيه )او  35$ في حال كان سعر السهم اقل من  تكون العمولة المقطوعة 
ما يعادلها( بالجنيه 

األسهم في السوق الكندي 
يتم استيفاء عمولة بواقع 0.0036 من قيمة العملية في حالة الشراء والبيع 

لألسهم وبحد أدنى 15 دوالر كندي.

يضاف 25 دوالر كندي عمولة مقطوعة.
 تكون العمولة المقطوعة 45 دوالر كندي في حال كان سعر السهم اقل من 

1 دوالر كندي 

1.    اصدار شهادة ايداع بدل فاقد.
2.    طلب نسخة شهادة ايداع باللغة  االنجليزية.

3.    نقل ملكية شهادات ايداع او سندات.
4.    طلب كتاب رسمي يتعلق باستثمارات  العميل.

1.     10 دنانير
 2.    10 دنانير

 3.    100 دينار
 4.    10 دنانير
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