رضىم شزهت كطز لإلًداع املزهشي لألوراق املاليت
الزكم

اض ــم الزضــم او (الخدمت)

الزضـ ــىم

وصــف الخدمت
ً
ضىىيا

1

حطخىفي ادارة شزهت كطز
لإلًداع املزهشي لألوراق املاليت
ً
ً
رضما ضىىيا هظير اشتران
الجهاث املصدرة في هظام
الشزهت
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غملياث حسجيل وهلل ملىيت
ألاضهم املخداولت في شزهت كطز
لإلًداع املزهشي لألوراق املاليت
رهً ألاوراق املاليت

) ).0...3ثالثت بالػشزة آالف
مً رأضماٌ الشزهت املىدع
لدي شزهت كطز لإلًداع
املزهشي لألوراق املاليت وبحد
أكص ى ملداره ( )3..0...رياٌ
كطزي 0
( )1.رياالث كطزي غً ول غً ول غمليت
غمليت وبحد أكص ى ملداره
( )1..0...رياٌ كطزي 0
ليل غمليت رهً
( )2..رياٌ كطزي 0
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فً رهً ألاوراق املاليت

( )2..رياٌ كطزي 0

-5

جحىيالث الطىق الثالث والتي )(0.00055مً كيمت ألاضهم
جخم خارج كاغت الخداوٌ
غً ول طزف وبحد أدوى
ملداره ( )6رياٌ كطزي0
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فخح حطاب مطاهم حدًد ( )1..رياٌ كطزي 0
()NIN
إصدار هشف حطاب مطاهم ( )5رياٌ كطزي 0
بىاء غلى طلبه (في حاٌ طلب
إصدار هشف حطاب غير
الىشىف الدوريت امللزر
ً
جشويدها مجاها)

-

-3

-7

غً ول جأشير
بفً رهً

الجهت
الجهت املصدرة

الجهت املصدرة

حهت الزهً ًخم
جحصيله مً الػميل
حهت الزهً ًخم
جحصيله مً الػميل

ليل غمليت

مً الطزفين

غً ول حطاب

املطاهم

غً ول هشف

املطاهم

-8

-9
-1.

-11
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( )5.رياٌ كطزي و()1.رياٌ
شهادة ملً يهمه ألامز
كطزي في حاٌ اضخخزاج وسخت
منها 0
رضىم الخدريب غلى اهظمت ( )30...رياٌ كطـزي 0
الشزهت
رضىم إدراج في أضىاق خارحيه في حالت كيام الشزواث املدرحت
بإدراج أضهمها في أضىاق
خارحيه ًخم جحصيل رضىم
وكدرها ( )3.0...رياٌ كطزي
مً الشزهت0
( )5..رياٌ كطزي خزوج
رضىم جىثيم خارجي
مىظف الخحىيالث للخىثيم
خارج الشزهت
الاشتران الطىىي لألغضاء
 )50...( رياٌ كطزي

غً ول شهادة

املطاهم

ليل مخدرب

الجهت الخابؼ لها
املخدرب
الجهت املصدرة

ليل مزة

املطاهم الذي ًطلب
هذه الخدمت

ً
ضىىيا

ً
ضىىيا

 الىضطاء

للجهاث املصدرة 0
 )250...( رياٌ كطزي
للىضطاء وأمىاء الحفظ
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-14
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( )50...خمطت أالف رياٌ
إحزاءاث الشــزواث
كطزي 0
جلاريز غً ألاوراق املاليت ( )1..رياٌ كطزي 0
املزهىهت
ججميد ألاوراق املاليت بىاء غلى ( )5.رياٌ كطزي 0
طلب املالً
ً
مجاها 0
فً ججميد ألاوراق املاليت
حطليم الجهت املصدرة وسخت ( )5..رياٌ كطزي 0
إلىتروهيت مً سجل املطاهمين
(باضخثىاء الحاالث امللزر فيها
حطليم الشزهت الطـجل مجاها)

 الجهت املصدرة
 أمىاء الحفظ

ليل غمليت

الجهاث املصدرة

غً ول جلزيز

الجهت الزاهىت
(الدائً املزتهً)
املطاهم

غً ول طلب
ججميد
غً ول وسخت

الجهت املصدرة
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-2.
-21
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( ).0..1مً إحمالي رأص املاٌ
إصدار ألاضهم الجدًدة
املسجل ،ليل إصدار أولي
وبحد أكص ى ( )1..0...رياٌ
كطزي 0
إصدار الطىداث والصىىن ( ).0...2مً إحمالي ول
الشزواث إصدار وبحد أكص ى ()5.0...
جصدرها
التي
رياٌ كطزي 0
املطاهمت
غملياث الدطليم ملابل الدفؼ ( )1..رياٌ كطزي 0
املزججػت
جحىيالث شهاداث لاًداع ( )1..رياٌ كطزي 0
الدوليت ()GDR\ADR
* Equator Subscriber
رضىم اضخخدام أهظمت الشزهت
fee
مً كبل شزواث الخدماث
ً
( )5...رياٌ كطزي ضىىيا 0
املاليت
* Daily Oracle report
access
ً
( )5...رياٌ كطزي ضىىيا 0
غملياث الاوشاء والاضترداد )5.( -رياٌ كطزي غً ول
غمليت 0
صىادًم الاضدثمار

غً ول إصدار
أولي

جىسيؼ رضىم إصدار
ألاضهم مىاصفت مؼ
الهيئت

غً ول إصدار

الجهاث املصدرة

ليل غمليت

أمىاء الحفظ

ليل غمليت
ليل Equator
terminal

الجهت التي لديها
()GDR\ADR
شزواث الخدماث
املاليت

ليل غمليت

مدًز الصىدوق

ًخم جحصيل الزضىم مً الشزواث الزاغبت في لادراج أو املدرحت في غير الطىق الزئيطيت بيطبت
( )%1.مً الزضىم امللزرة .

