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Muscat Securities Market

• 0.50 × transaction amount

• Minimum commission: OMR 5

• Value Added Tax (VAT) is applicable to brokerage fees 
invoiced by our intermediaries executors brokers as 
instructed by tax authorities

سوق مسقط لألوراق املالية

x 0.50% مبلغ الصفقة  •
الحد األدىن للعمولة: 5 ريال عامين  •

التي  التداول  رسوم  عىل  املضافة  القيمة  رضيبة  تطبق   •
السلطات  قبل  من  فرضت  كام  املنفذون  وسطاؤنا  يتقاضاها 

الرضيبية

Bahrain Bourse

• 0.40% × transaction amount

• Minimum commission:

BHD 10 for BHD trades

USD 30 for USD trades

بورصة البحرين

x 0.40% مبلغ الصفقة  •
الحد األدىن للعمولة:  •

10 دينار بحريني للصفقات املتداولة بالدينار البحريني
30 دوالر أمرييك للصفقات املتداولة بالدوالر أمرييك

The Egyptian Exchange (EGX)

• 0.38% x Transaction Amount

• Minimum Commission: 45 EGP

البورصة املرصية

x 0.38% مبلغ الصفقة  •
الحد األدىن للعمولة: 45 جنيه مرصي  •

3. Other Fees رسوم أخرى  .3

• Share Certificates Deposits 5 KD/ Certificate

• Share Certificates Issuance 5 KD/ Certificate

• K-Net Funding* 150 Fills/Transaction

5 د.ك./للشهادة إيداع شهادات أسهم   •
5 د.ك./للشهادة إصدار شهادات أسهم   •

150 فلس/للعملية رسوم الدفع عن طريق اليك-نت*   •

* The client authorizes Boubyan Capital Investment Company to 
withdraw150 Fills for each K-Net transaction made from his Trading 
Portfolio.

* The Mobile number linked with K-Net card shall be same as the Mobile 
number linked with Boubyan Brokerage A/c, otherwise the transaction 
will be rejected”

ــغ 150 فلــس عــن  ــال لالســتثامر بخصــم مبل يفــوض العميــل رشكــة بوبيــان كابيت  *
ــه. ــاص ب ــداول الخ ــاب الت ــن حس ــم م ــت تت ــة يك-ن كل عملي

ــه  ــو نفس ــت ه ــة يك-ن ــط ببطاق ــول املرتب ــف املحم ــم الهات ــون رق ــب أن يك يج  *
رقــم الهاتــف املحمــول املرتبــط بحســاب التــداول الخــاص بــه  وإال فســيتم 

رفــض املعاملــة .

Name االسم

Signature التوقيع Date التاريخ

التصديق عىل التوقيع
Signature Confirmed

رسوم الدفع عن طريق اليك-نت*    150 فلس/للعملية  •

يفــوض العميــل رشكــة بوبيــان كابيتــال لالســتثامر بخصــم مبلــغ   *
150 فلــس عــن كل عمليــة يك-نــت تتــم مــن حســاب التــداول 

ــه. ــاص ب الخ

ــة يك- ــط ببطاق ــول املرتب ــف املحم ــم الهات ــون رق ــب أن يك يج  *
بحســاب  املرتبــط  املحمــول  الهاتــف  رقــم  نفســه  هــو  نــت 

التــداول الخــاص بــه  وإال فســيتم رفــض املعاملــة .


