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 2004النظام الداخلي لعوائد مركز إيداع األوراق المالية لسنة 
  2002 ( لسنة76( من قانون االوراق المالية رقم )84دة )صادر باالستناد ألحكام الما

 

 

 .1/1/2004( ويعمل به اعتبـارًا من تاريخ 2004يسمى هذا النظام )النظام الداخلي لعوائد مركز إيداع األوراق المالية لسنة  (:1المادة )
 

 -اه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدن -أ (:2المادة )
 قانون األوراق المالية المعمول به. : القانون
 هيئة األوراق المالية. : الهيئة

 مجلس مفوضي الهيئة. : المجلس
 مركز إيداع االوراق المالية. : المركز

 مجلس إدارة المركز. : مجلس اإلدارة
لتــــداول األوراق الماليــــة مــــرخ  مــــن  بورصــــة عمــــان أو أ  ســــوق : السوق/ السوق المالي

 الهيئة.
الشخ  االعتبار  المرخ  له بممارسة أعمال الوسـيط المـالي أو  : الوسيط

 الوسيط لحسابه.
الشــركة المســاهمة العامــة والمصــدر العــام والوســيط والحــافظ األمــين  : العضو

  وأ  جهة أخرى يحددها المجلس.
عرفة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون االوراق المالية وفي األنظمة يكون للكلمات والعبارات غير الم -ب 

 والتعليمات الصادرة بمقتضاه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
 

 يستوفي المركز العموالت واألجور والبدالت التي ين  عليها هذا النظام والجدول الملحق به.              -أ (:3المادة )
 -مل عوائد المركز ما يلي:تش -ب 

 بدالت االنتساب لعضوية المركز. .1
 بدالت االشتراك السنو  لعضوية المركز. .2
سناد القرض واألسهم  .3 بدالت تسجيل السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات  وا 

 المغلقة. والوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار المشترك
 بدل وأجور الخدمات التي يقدمها المركز. .4
 عموالت تداول ونقل ملكية االوراق المالية. .5
الغرامـات التــي يفرضــها المركــز علــى أعضــائه وعلــى مصــدر  األوراق الماليــة بموجــب هــذا النظــام والتعليمــات  .6

 الصادرة عن المركز.
 االتفاقيات المبرمة مع المركز.أ  عموالت او أجور أو بدالت تحدد بموجب  .7
  أ  عموالت أو أجور أو بدالت أخرى ذات عالقة يقررها مجلس اإلدارة بموافقة المجلس. .8



 

 

 بدالت انتساب العضوية
( خمسـة بالعشــرة فالم مـن رأس 0.0005يستوفي المركز من أعضائه بـدالت انتسـاب عضـوية ولمـرة واحـدة فقـط بواقـع ) -أ (:4المادة )

 ( خمسة فالم دينار.5000( ألم دينـار، وبحـد أعلى    )1000لمـال المكتتـب به وبحد أدنى )ا
على الرغم مما ورد بالفقرة )أ( من هـذه المـادة، ال يترتـب علـى عـودة عضـو المركـز الـذ  سـبق  وان انتهـت عضـويته لـدى  -ب 

 المركز أل  سبب من األسباب، أ  بدالت عضوية جديدة. 
 

 راك العضوية السنويةبدالت اشت
 -يستوفي المركز من أعضائه بدالت اشتراك العضوية السنوية على النحو التالي: (:5المادة)

 ( خمسمائة دينار من الوسيط.500) -أ 
 ( خمسمائة دينار من الحافظ االمين.500) -ب 
المساهمة    الخاصة العضو قبل نقل  ( ألم ومائتان وخمسون دينارًا من الشركة المساهمة العامة، والشركة1250) -ج 

 سجالت مساهميها للمركز.
يستوفـي المركـز مبلـغ  بعد نقل سجالت مساهمـي الشركـات المساهمة العامة والشركـات المساهمة الخاصة إلى المركز، -د 

ائتان وخمسون دينـار ( ألم وم1250( خمسـة بالعشـرة فالم من رأس المـال المكتتـب بـه وبحد أدنـى )0.0005بواقـع )
 ( عشرة فالم دينار، بـداًل مـن البدالت الواردة في الفقرة )ج( من هذه المادة.10000وبحـد أعـلى )

 
سـناد القـرض،  (:6المادة ) يستوفي المركز بدالت سنوية لقاء تسجيل السندات الحكوميـة والسـندات الصـادرة عـن المؤسسـات العامـة والبلـديات وا 

 .خمسمائة دينار لكل إصدار (500بواقع )ت االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار المشترك المغلقة واألسهم والوحدا
  

( ثالثــة بالعشــرة االم مــن القيمــة االســمية 0.0003صــكوك التمويــل االســالمي بواقــع )يســتوفي المركــز بــدالت ســنوية لقــاء تســجيل  (:7المادة )
 ( خمسة االم دينار.5,000وبحد أعلى )( دينار 1,000لكل اصدار وبحد أدنى )

 
يســتوفي المركــز بــدالت اشــتراك العضــوية  الســنوية عنــد قيــام مصــدر الورقــة الماليــة بزيــادة رأســماله وبــدالت تســجيل أوراق  -أ (:8المادة )

ــــــــــــــي المــــــــــــــواد ــــــــــــــواردة ف ــــــــــــــالغ والنســــــــــــــب ال ــــــــــــــق المب ــــــــــــــك وف ـــــــــــــــدة وذل ــــــــــــــة جدي ـــــــــــــــد إصــــــــــــــدار أوراق مالي ــــــــــــــة عن  مالي
 النظام عن الفترة المتبقية من السنة التي تم بها اإلصدار.( من هذا 7و 6و  5)

إذا تــم نقــل ســجالت مــالكي األوراق الماليــة فــي أ  وقــت خــالل الســنة يســتحق علــى مصــدر الورقــة الماليــة المعنــي بــدالت  -ب 
ددة فـي هـذا النظـام اشتراك العضـوية السـنوية وبـدالت تسـجيل األوراق الماليـة بعـد نقـل سـجالت مـالكي األوراق الماليـة المحـ

 ية من السنة.للفترة المتبق



 

 عموالت نقل ملكية األوراق المالية
يستوفي المركز عمولة تداول لقاء نقل ملــكية األوراق الـمالــية المتداولة فــي السوق )باستثناء السندات الحكومية والسندات  -أ (:9المادة )

سناد القرض( بواقع الصادرة عن المؤسسـات العامة والـبلديات و  بالعشرة فالم من القيمة السوقية ( أربعة 0.0004)ا 
 لألوراق المالية ومن كل طرم من طرفي التعاقد.

 -ب 
 

سناد  يستوفي المركز عمولة تداول لقاء نقل ملكية السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وا 
 التعاقد. طرفيمن القيمة السوقية ومن كل طرم من  واحد بالعشرة فالم (0.0001) القرض المتداولة في السوق بواقع

األفراد  ادخارعلى الرغم مما ورد بالفقرة )ب( من هذه المادة، ال يستوفي المركز عمولة تداول لقاء نقل ملكية سندات  -ج 
 خالم ذلك.الحكومية المتداولة في السوق، ما لم يقرر مجلس اإلدارة بموافقة المجلس 

( واحد 0.0001يستوفي المركز عمولة تداول لقاء نقل ملكية صكوك التمويل االسالمي المتداولة في السوق بواقع ) -د 
 .بالعشرة االم من القيمة السوقية ومن كل طرم من طرفي التعاقد

ات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة يستوفي المركز عمولة نقـل ملكية األوراق المالية )باستثناء السند  -أ (:10المادة )
سناد القرض( للعملـيات المستثناة من التداول من خالل السوق بـواقع ) ( خمسـة عشر بالعشرة فالم 0.0015والبلديات وا 

 -( مائتان وخمسون فلسًا وذلك في الحاالت التالية:250من القيمة السوقية ومن طرم واحد، وبحـد أدنى )
 التحويالت اإلرثية. .1
 تخصي  ملكية األوراق المالية لصالح الوقم خيريًا أو ذريًا. .2
 الوصية باألوراق المالية. .3
 التحويالت التي تتم وفقًا ألحكام قانون تملك الحكومة لألموال التي يلحقها التقادم. .4
 التحويالت تنفيذًا لقرارات المحاكم ودوائر التنفيذ. .5

يستوفي المركز عمولة نقـل ملكية األوراق المالية )باستثناء السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة  -ب 
سناد القرض( للعملـيات المستثناة من التداول من خالل السـوق بواقع ) ( اثنان باأللم مـن القيمة 0.002والبلديات وا 

  -( مائتان وخمسون فلسًا وذلك في أ  من الحاالت التالية:250)السوقية ومن طرم واحد، وبحـد أدنى 
 وما بين األزواج.وما بين األخوة واألشقاء التحويالت العائلية التي تتم بين األصول والفروع  .1
 هبة األوراق المالية إلى الجهات الدينية أو الخيرية أو االجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية.  .2
  .األوراق المالية ذات الملكية المشتركةقسمة  .3

السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسـات العامة  األوراق المالية )باستثناء يستوفي المركز عمولة نقل ملكية -ج 
سناد القرض فالم ة أربعة عشرة بالعشر  (0.0014بواقع ) للعمليات المستثناة مـن التداول من خالل السوق (والبلديات وا 

من القيمة السوقية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى من كل طرم من طرفي التعاقد وبحد أدنى دينار واحد 
  -من كل طرم في الحاالت التالية:

 التحويالت بموجب القرارات الصادرة عن الهيئة. .1  
القوانين المعمول بها و/أو القرارات الصادرة من  التحويالت بين مؤسسي مصدر الورقة المالية وفقًا ألحكام .2  

 الجهات الرسمية.
 التحويالت في حاالت تملك أسهم الشركات المساهمة العامة وفقًا ألحكام التشريعات النافذة. .3  
سيستوفي المركز عمولة نقل ملكية  -د  ناد القرض السندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسـات العامة والبلديات وا 

من هذه المادة  من خالل السوق في الحاالت المشار إليها في الفقرات )أ( و)ب( و)ج( للعمليات المستثناة مـن التداول
( مائتان وخمسون 250بالعشرة فالم من القيمة السوقية للعقد ومن طرم واحد، وبحد أدنى ) واحد( 0.0001بواقع )



 فلسًا.
في  ملكية صكوك التمويل االسالمي للعمليات المستثناة مـن التداول في السوق والمحددةيستوفي المركز عمولة نقل  -هـ 

بالعشرة فالم من القيمة السوقية للعقد ومن طرم واحد،  واحد( 0.0001من هذه المادة بواقع )و)ج(  )أ( و)ب(  الفقرات
 ( مائتان وخمسون فلسًا.250وبحد أدنى )

يستوفي المركـز عمولة نقل ملكية "األوراق المالية غير المتداولة" في السوق )بإستثناء السندات الحكومية والسندات  -أ : (11المادة )
سناد القرض( بواقع ) ( أربعة عشر بالعشرة فالم مـن القيمة السوقية 0.0014الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وا 

 -أدنى دينار واحد لكل طرم بما في ذلك:ومن كل طرم مـن طرفي التعاقد، وبحـد 
 .  تحويالت االوراق المالية المعلق إدراجها.1
 .  تحويالت األوراق المالية الموقوفة عن التداول.2
 . تحويالت األوراق المالية غير المدرجة وغير المتداولة في السوق.3

ســـناد يســتوفي المركــز عمولــة لقــاء نقـــل ملكيــة الســندات الحكوميــة والســن -ب  دات الصـــادرة عــن المؤسســات العامــة والبلــديات وا 
بالعشـرة  واحـد( 0.0001القرض غير المتداولة فـي السـوق فـي الحـاالت المشـار إليهـا فـي الفقـرة )أ( مـن هـذه المـادة بواقـع )

 فالم من القيمة السوقية و من كل طرم من طرفي التعاقد وبحد أدنى دينار واحد لكل طرم.
يســتوفي المركــز عمولــة نقــل ملكيــة صــكوك التمويــل االســالمي غيــر المتداولــة فــي الســوق والمحــددة فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه  -ج 

بالعشرة فالم من القيمـة السـوقية ومـن كـل طـرم مـن طرفـي التعاقـد وبحـد أدنـى دينـار واحـد  واحد( 0.0001المادة بواقع )
 لكل طرم.

هــا فــي الفقــرات )أ( و )ب( و )ج( مــن هــذه المــادة بنــاًء علــى أخــر ســعر إغــالق للورقــة تحتســب القيمــة الســوقية المشــار إلي -د 
المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى، وفي حال عدم وجود سعر إغالق تحتسب القيمة السوقية بناًء على 

 على.القيمة االسمية للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أ
 

يستوفي المركز مـن الوسـيط عمـوالت مقابـل إجـراء التسـويات الماليـة لعمليـات التـداول المنفـذة مـن خـالل السـوق تمثـل األجـور التـي  (:12المادة )
 ( خمسمائة فلس عن كل عملية تحويل.500يدفعها المركز لبنك التسوية عن الحواالت الصادرة مضافًا إليها )

 
 العوائـد األخرى

  -يلتزم الوسيط البائع بتسديد غرامات البيع بدون رصيد أو أ  عجز فيه وفروقات األسعار علـى النحو التالي: (:13ة )الماد
 الفرق نقصًا في قيمة التغطية عن قيمة البيع.فروقات األسعار والتي تمثل  -أ 
سـوقية لعـدد األوراق الماليـة العجـز علـى أن مـن القيمـة ال عشـرة بالمئـة %(10غرامات البيع بدون رصيد والتي هي بواقـع ) -ب 

 ال تقل هذه الغرامة في جميع الحاالت عن دينارين لعقد التداول الواحد.
   -ال تتحقق غرامات البيع بدون رصيد على الوسيط إذا كانت عملية البيع بعجز ناتجة عن: -ج 

 طأ موثقًا.خطأ صادر عن الشركة مصدرة الورقة المالية، على أن يكون هذا الخ .1
 خطأ صادر عن بورصة عمان، على أن يكون هذا الخطأ موثقًا. .2
 خطأ صادر عن المركز. .3
  بيع أوراق مالية مرهونة أو محجوزة وتم رفع إشارة الرهن أو الحجز بتاريخ البيع. .4

( خمسة وعشرون ألم دينار 25000مادة مبلغ )اذا تجاوزت قيمة الغرامة المفروضة بموجب أحكام الفقرة )ب( من هذه ال -د            
 على عقد التداول الواحد يجوز للوسيط اإلعتراض لدى المجلس على قيمة هذه الغرامة.

 
يلتزم مصدر الورقة المالية بدفع غرامات عدم قيامه بإعادة عقود التحويل التي تـم بموجبهـا بيـع أوراق ماليـة بـدون رصـيد أو   -أ (:14المادة )



 

% مـن القيمــة السـوقية لعـدد األوراق الماليـة العجـز 5كثر من يومي عمل مـن تـاريخ اسـتالمهم لهـذه العقـود بواقـع   بعجز أل
 ( عشرة دنانير. 10كما هي في عقد التحويل المعني وبحد أدنى )

ملة للشروط يلتزم مصدر الورقة المالية بدفع غرامة تأخير عن عدم إعادة عقود التحويل إلى المركز غير المستك -ب 
( 10المنصو  عليها في القانون واألنظمة والتعليمات ألكثر من يومي عمل من تاريخ استالمه لعقد التحويل مبلغ )

 عشرة دنانير لكل عقد.
 

ة عن مصدر يقدم المركز خدمات توزيع األرباح النقدية والفوائد وقيمة السندات أو إسناد القرض كما هي بتاريخ االستحقاق نياب (:15المادة )
 ( خمسة بالعشرة فالم من قيمة المبالغ التي تم توزيعها نيابة عن المصدر.0.0005الورقة المالية مقابل بدل خدمات بواقع )

 
 يقدم المركز خدمات توزيع دعوات اجتماع الهيئة العامة والتقرير السنو  نيابة عن مصدر الورقة المالية وذلك مقابـل بـدل الخـدمات (:16المادة )

 التي يحددها مجلس إدارة المركز باتفاقية تبرم بين الطرفين.
 

 يزود المركز مصدر الورقة المالية بكشم مالكي أوراقه المالية مجانًا مرة واحدة سنويًا. -أ (:17المادة )
م يبين أسماء مـالكي مع مراعاة ما جاء في الفقرة )أ( من هذه المادة يستوفي المركز بدل تزويد مصدر الورقة المالية بكش -ب 

 -أوراقه المالية وعدد األوراق المالية المملوكة من قبل كل منهم وفقًا لما يلي:
 ( خمســـــــــــة دنـــــــــــانير لقـــــــــــاء تزويــــــــــــد المصــــــــــــدر بكشـــــــــــم مالكــــــــــــي أوراقـــــــــــه الماليـــــــــــة علـــــــــــى قــــــــــــر  مـــــــــــرن 5) .1

 ٍ(Soft Copy.) 
انير إذا تـم تزويـد المصـدر بكشـم مـالكي ( خمسـة دنـ5( مائتان وخمسون فلسًا عـن كـل صـفحة وبحـد أدنـى )250) .2

 أوراقه المالية بشكل كشوم ورقية.
 

( بينـه وبـين أعضـائه ومصـدر  األوراق الماليـة مقابـل On line Communicationيقـدم المركـز خـدمات الـربط المباشـر ) -أ (:18المادة )
 األجور المحددة بالجدول الملحق.

 المباشر بينه وبين أعضائه عن الجهاز األول.ال يتقاضى المركز أجور عند الربط  -ب 

 أحكـام عامـة
تستحق بدالت االشـتراك السـنوية لعضـوية المركـز وبـدالت تسـجيل السـندات الحكوميـة والسـندات الصـادرة عـن المؤسسـات  -أ (:19المادة )

ســـناد القـــرض واألســـهم والوحـــدات االســـتثماري ة الصـــادرة عـــن صـــناديق العامـــة والبلـــديات وصـــكوك التمويـــل االســـالمي وا 
 االستثمار المشترك المغلقة الواردة في هذا النظام في اليوم األول من شهر كانون ثاني من كل عام. 

تعتبر أجزاء الشهر شهرًا كامال لغايات استحقاق بدالت االشتراك السنوية لعضوية المركـز وبـدالت تسـجيل األوراق الماليـة  -ب 
 الواردة في هذا النظام.

ـــة والســـندات الصـــادرة عـــن  -ج  ـــالفقرة )ب( مـــن هـــذه المـــادة، تحتســـب بـــدالت تســـجيل الســـندات الحكومي مـــع مراعـــاة مـــا ورد ب
ســـناد القـــرض واألســـهم والوحـــدات االســـتثمارية الصـــادرة عـــن  المؤسســـات العامـــة والبلـــديات وصـــكوك التمويـــل االســـالمي وا 

مــن العــام  31/12ن تــاريخ التســجيل لــدى المركــز ولغايــة صــناديق االســتثمار المشــترك المغلقــة التــي تســجل ألول مــرة، مــ
 نفسه أو تاريخ االستحقاق أيهما اقرب.

مع مراعـاة ما ورد بالفقـرة )ب( من هذه المادة، تحتسب بـدالت االشـتراك السـنوية للعضـوية لألعضـاء الجـدد مـن الشـركات  -د 
مــن العــام  31/12راقهــا الماليــة لــدى الهيئــة ولغايــة المســاهمة العامــة والشــركات المســاهمة الخاصــة مــن تــاريخ تســجيل أو 

 نفسه.



 
 
 

 
يتحمل صاحب العالقة رسوم طوابع الواردات المنصو  عليها في قانون رسوم طوابـع الـواردات المعمـول بـه لقـاء أ  معاملـة يـتم  (:20المادة )

 تنفيذها من خالل المركز ويستحق عليها مثل هذه الرسوم.
 

عضو تسوية وتسديد مطالبات المركز المالية من بدالت أو أجور أو عموالت مستحقة للمركز خالل أسبوعين من على ال -أ (:21المادة )
 تاريخ المطالبة.

 يحق للمركز االمتناع عن تقديم أ  خدمات للعضو الذ  لم يقم بالوفاء بجميع االلتزامات المترتبة عليه تجاه المركز. -ب 
 

 الغرامات المنصو  عليها في الجدول المرفق بهذا النظام الذ  يعتبر جزء ال يتجزأ منه.األجور و  تستوفى (:22المادة )
 

 .4/7/2000يحل هذا النظام محل النظام الداخلي لعوائـد مركـز إيـداع األوراق الماليـة الصادر بموافقة المجلس بتاريخ  (:23المادة )
  

  زمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. لمجلس اإلدارة إصدار القرارات الال (:24المادة )



 جدول عوائد مركز إيداع األوراق المالية
 (األجور والغرامات)

 المبلغ بالدينار/النسبة البنــد الرقم
 األجــــــور  أواًل:
   :أجور الخدمات التي يتحملها العضو -أ

 .خمسة دنانير لكل عقد او كشم (5) .ويل بدل فاقدأجور إصدار عقد تحويل بدل فاقد، او اجور اصدار كشم عقود التح 1.

أجور تحديث سجالت مالكي األوراق المالية نتيجة توزيع األسهم المجانية أو تفتيت األسهم  2.
 .أو االندماج او تخفيض راس المال تدفع من قبل مصدر الورقة المالية

 .مائة فلس لكل مساهم  (100)

 .ينار لكل عقدد  (1) .أجور عقد تحويل مرتجع 3.

 .خمسة دنانير لكل عقد تحويل  (5) .أجور تصحيح بيانات عقود التحويل 4.

على قاعدة بيانات المركز ولمرة واحدة  (Account Level) أجور فتح حسابات أوراق مالية 5.
 .عن كل حساب تدفع شهرياً 

 ( مائتان وخمسون فلس لكل حساب250بواقع ) 

   :لها مالك الورقة الماليةأجور الخدمات التي يتحم -ب
 .مائتان وخمسون فلس  (250) .أجور تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالعميل على قاعدة بيانات المركز 1.
األوراق الماليـة بناء على طلب العميل  (Unfreeze) أو فك تجميد (Freeze) أجور تجميـد 2.

 .ويتحملها العميل
 .خمسة دنانير لكل عملية  (5)

 .خمسة دنانير لكل عملية  (5) .أجور وضع إشارة الرهن على األوراق المالية 3.

 .دينار واحد لكل كشم  (1) .أجور إصدار كشم حساب أوراق مالية لمالك الورقة المالية 4.

 .ديناران لكل إشعار ملكية  (2) .أجور إصدار إشعار ملكية لمالك الورقة المالية 5.
 بط المباشرثانيًا: أجور الر 

 Leased أجور الربط المباشر بين المركز ومصدر الورقة المالية من خالل خط مستأجر 1.
Line أو خطوط الهاتم العادية الرقمية Dial Up أو خطوط ATM على النحو التالي: 

  

 خمسمائة دينار  (500) أجور تدفع لمرة واحدة عند الربط للجهاز الثاني1.  
 مائة وخمسون دينار  (150) جهاز الثانيأجور سنوية لل2.  

 Leased Line أجور الربط المباشر بين المركز والوسيط من خالل السوق بخط مستأجر 2.
 :على النحو التالي Fiber Optic أو من خالل خطوط األليام الضوئية

  

 رسبعمائة وخمسون دينا  (750) أجور تدفع لمرة واحدة عند الربط للجهاز الثاني1.  
 مائتا دينار  (200) أجور سنوية للجهاز الثاني2.  

 ثالثًا: الغرامات
غرامات تأخر مصدر الورقة المالية بتثبيت نقل ملكية األوراق المالية في سجالته ألكثر من  1.

 .يومي عمل من تاريخ استالمه عقد التحويل
دينار لكل عقد تحويل عن كل يوم تأخير وتدفع من قبل   (1)

 .ر الورقة المالية المعنيمصد
غرامات عدم قيام مصدر الورقة المالية بإعادة إشعارات عقود التحويل المعلقة الى المركز  2.

 .خالل يومي عمل من استالمه لتلك اإلشعارات
خمسة دنانير لكل إشعار عن كل يوم تأخير وتدفع من قبل   (5)

 .مصدر الورقة المالية المعني
الوسيط بتسديد االلتزامات المالية المترتبة عليه للتسوية في المواعيد  غرامات عدم قيام 3.

 .المحددة لذلك
من المبلغ الواجب تسديده لكل يوم تأخير تدفع من قبل الوسيط 1% 

 .%50المتخلم عن التسديد وبحد اقصاه 
حسابه غرامة عدم تحويل االوراق المالية من حساب مالك الورقة المالية لدى المركز الى  4.

 .تحت سيطرة الوسيط المعني قبل إتمام عملية البيع في نفس يوم التداول
عشرة دنانير عن كل عملية تحويل تدفع من قبل الوسيط   (10)

 .المعني
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