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This fee proposal is offered based on a suite of services passed by 
Boubyan Capital Investment Company K.P.C.C (herein referred to 
as “BCIC”).

تـم تقديـم عرض األتعـاب هذا بنـاًء عىل مجموعـة من الخدمـات املقدمة 
مـن قبـل رشكـة بوبيـان كابيتـال لالسـتثامر ش.م.ك.م. )ويُشـار إليها فيام 

بعـد بـ »بوبيـان كابيتال«(.

General Information معلومات عامة

• All fees will be calculated and debited monthly for the 
holdings as per the end of the month.

الحصـص  مقابـل  شـهرياً  وخصمهـا  األتعـاب  جميـع  احتسـاب  سـيتم   •
شـهر. كل  نهايـة  يف  بهـا  املحتفـظ 

• Out-of-pocket and any third party expenses will be advised 
and debited monthly. 

سـيتم اإليعـاز بـأي مرصوفـات نرثيـة أو أي مرصوفـات خاصـة بأطراٍف   •
شـهرياً. وخصمهـا  أخـرى 

• BCIC reserves the right to review the level of the fees below if 
any non-standard Euroclear Sukuk is held in the account. 

تحتفـظ رشكـة بوبيـان كابيتـال بالحـق يف مراجعـة مسـتوى األتعـاب   •
املبينـة أدنـاه يف حـال االحتفـاظ بـأي صكـوك يوروكلـري غري قياسـية 

الحسـاب. يف 
• BCIC reserves the right to review the level of the below fees if 

Platform Fees change. 
تحتفـظ رشكـة بوبيـان كابيتـال بالحـق يف مراجعـة مسـتوى األتعـاب   •

الخدمـة. مـزود  أتعاب/رسـوم  تغـري  حـال  يف  أدنـاه  املبينـة 
• This proposal and its terms and conditions are subject to 

completing and receiving client adoption approval from BCIC 
compliance department. 

يخضـع هـذا العـرض ورشوطـه وأحكامـه إىل إنجاز واسـتالم املوافقة   •
عـىل قبـول العميـل مـن إدارة االلتـزام برشكـة بوبيـان كابيتـال.

• In the case of any services being removed, substituted, or 
changed, BCIC reserves the right to renegotiate its fees. 

يف حـال إلغـاء أو اسـتبدال أو تغيـري الخدمـات، تحتفـظ رشكـة بوبيـان   •
أتعابهـا. عـىل  التفـاوض  إعـادة  يف  بالحـق  كابيتـال 

• The safe custody fees will be charged and invoiced based on 
Market price.

ألسـعار  وفقـاً  بهـا  فواتـري  وإصـدار  الحفـظ  رسـوم  تحميـل  سـيتم   •
. ق لسـو ا

• The Customer acknowledges that any change to the 
commission and/or fees or taxes imposed by any authority 
related to these trans\actions shall be borne by the Customer 
alone.

يقـر العميـل بـأن أي تغيـري يف العمولـة و/أو الرسـوم أو الرضائـب   •
التـي تفرضهـا أي سـلطةأو جهـة رقابيـة تتعلـق بهـذه املعامـالت، 

وحـده. العميـل  سـيتحملها 

Custody Fees رسوم حفظ األوراق املالية

Trade Away 10 bps/Trade 10 نقاط أساس/لكل تداول تنفيذ التداول من خالل وسيط آخر
Transaction Fees USD 40.00 40.00 دوالر أمرييك أتعاب املعاملة
Custody/Bookkeeping Fees 
on total Holdings Value*

8 bps p.a. 8 نقاط أساس سنوياً رسوم الحفظ/إمساك الدفاتر 
عىل إجاميل قيمة املحتفظ به*

New Issues (Primary Market) إصدارات جديدة )السوق األسايس(

Access to new issues (per 
trade/tranche)

20 bps with a minimum of 
USD300

20 نقطة أساس وبحد أدىن 300 
دوالر أمرييك

الوصول إىل اإلصدارات الجديدة 
)لكل تداول/رشيحة(

 * Calculated Daily and charged Monthly٣ *يتم الحساب بشكٍل يومي ويتم الخصم بشكٍل شهري.
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