
يطبق جدول األسعار أدناه ابتداًء من فاتح يناير 2018.

الدفع  وتاريخ  الحساب  )طرق  الجديد  بالتسعري  املرتبطة  اإلجراءات  جميع  ترد 

وغريها( يف اإلشعار املتعلق بالعموالت، الذي ُيعتد به يف املقام األول، وتنرشه بورصة 

الدار البيضاء.

تطبق النسب املئوية عىل مبلغ العملية.

يؤدي كلٌّ من امُلْصدر واملكتتبني عمولة اإلدراج.

يؤدي املباِدر )امُلْصدر أو املساهم( عمولة إشعار املوافقة.

تطبق النسبة املئوية عىل مبلغ املعاملة

يؤدي كلٌّ من املشرتي والبائع عمولة التداول.يؤدي املباِدر )امُلْصدر أو املساهم( عمولة املركزية.
تطبق النسب املئوية عىل مبلغ املعاملة.

   عمولة اإلدراج

   عمولة امُلكوث السنوي

   سندات رأس املال

   سندات الدين

   عمولة اإلشعار باملوافقة

   عمولة التسجيل

   عمولة التداول   عمولة املركزية
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سندات الدينسندات رأس املال

رسملة البورصة بالدرهم

رأس املال املستحق بالدرهم

سندات الدينسندات رأس املالالعملية 

املبلغ بالدرهم )دون احتساب الرضائب( 

املبلغ بالدرهم )دون احتساب الرضائب( 

اإلدراج

العرض العمومي)1(

%0.10 )دون احتساب الرضائب(

%0.1 )دون احتساب الرضائب(

0.005% )دون احتساب الرضائب(، مببلغ 
ال يتجاوز سقف 10 أالف درهم

0.005% )دون احتساب الرضائب(،  
بسقف5 أالف درهم

%0.00125 )دون احتساب الرضائب(
 بسقف5 أالف درهم

معفاة

%0.005 )دون احتساب الرضائب(
بسقف 10 أالف درهم

زيادة رأس املال

النقل املبارش 
للسندات)2(

تقديم سندات)3(
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%0.10 )دون احتساب الرضائب(

%0.1 )دون احتساب الرضائب(

عن طريق تحويل األرباح إىل أسهم

بني األزواج

%0.08 )دون احتساب الرضائب(

 0.025%
)دون احتساب الرضائب(

عن طريق تحويل سندات االقرتاض إىل 
أسهم

بني األقرباء )السلف والخلف( من الدرجة 
األوىل والثانية

%0.05 )دون احتساب الرضائب(

معفاة

عن طريق تسديد سندات االقرتاض 
باألسهم

إراثة  أو تركة

50 ألف درهم )دون احتساب الرضائب( لكل عملية

0.05% )دون احتساب الرضائب( من مبلغ العملية
%0.005 )دون احتساب الرضائب( بسقف 5 أالف درهم %0.1 )دون احتساب الرضائب(

)3( يؤديها كلٌّ من املستفيد ومقدم السندات. )2( يؤديها املستفيد أو املباِدر.  )1(  يؤديها كلٌّ من املباِدر واملكتتبون.

%0.05 )دون احتساب الرضائب(

%0.1 )دون احتساب الرضائب(

جـــدول
األسعـار

جـــدول األسعـار

بورصة الدارالبيضاء ش.م
سجل تجاري : البيضاء 79057
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