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الــــرســـــوم والعــمـــــوالت

1. رسوم ا�دراج 

2. رسوم العضوية

1.1 �1سهم 1

1.6 إجراءات الشركات

2.1 رسوم العضوية واالشتراك السنوي

1.3 الصناديق االستثمارية وصناديق االستثمار العقارية

1.4 سوق البحرين ا�ستثماري 

ا�سهم

 الشركات المساهمة
العامة المحلية

 الشركات المقفلة
المحلية

 الشركات المساهمة
 غير البحرينية

 ا�سهم الممتازة

0.1% من رأس المال 
المدفوع با�ضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة  (بحد أدنى 
5,250 د.ب. وبحد أقصى 

15,750 د.ب.)

1,050 د.ب.

0.1% من رأس المال 
المدفوع  با�ضافة إلى 

ضريبة القيمة المضافة

 (بحد أدنى 2,100 د.ب. وبحد 
أقصى 5,250 د.ب.)

0.5% من قيمة ا�صدار  
با�ضافة إلى ضريبة القيمة 

المضافة
(بحد أدنى 2,100 د.ب. وبحد 

أقصى 5,250 د.ب.)

أول 10 مليون د.ب. 
من من رأس المال 

المدفوع

من 10 مليون د.ب. 
إلى 50 مليون د.ب.

0.13% من رأس المال 
المدفوع  با�ضافة إلى 

ضريبة القيمة المضافة

0.07% من رأس المال 
المدفوع  با�ضافة إلى 

ضريبة القيمة المضافة

مايفوق 50 مليون 
د.ب.

(الحد ا�دنى لمجموع الرسوم ضمن الشرائح الثالث 
هو 5,250 د.ب. وبحد أقصى 84,000 د.ب.)

0.025% من رأس المال المدفوع  با�ضافة إلى 
ضريبة القيمة المضافة (بحد أدنى 1,050 د.ب. 

وبحد أقصى 6,300 د.ب.)

15% من رسوم االشتراك السنوي للشركات 
المساهمة العامة المحلية  با�ضافة إلى ضريبة 

القيمة المضافة

 (بحد أدنى 2,100 د.ب. وبحد أقصى 12,600 د.ب.)

2,100 د.ب.

0.035% من رأس المال 
المدفوع  با�ضافة إلى 

ضريبة القيمة المضافة

الرسومرأس المال المدفوع 

رسوم التسجيل السنويرسوم التسجيل

تحتسب رسوم التسجيل وا�شتراك السنوي للشركات المساهمة  طبقًا لمجموع  رأس المال المدفوع والذي 
يشمل ا�سهم العادية وا�سهم الممتازة 

ينطبق في حال الطلب ا�ختياري من قبل الشركة لتغيير ا�سم أو الرمز 
ال تنطبق الرسوم في حال إستحقاق ا�وراق وا�دوات المالية 

ينطبق عند تسجيل العضوية   
ينطبق سنويًا

يشمل اسم مستخدم لنظام تداول واحد مجانًا واسم مستخدم لنظام مقاصة واحد مجانًا من قبل شركة 
البحرين للمقاصة. 

ال تطبق الرسوم على عمليات الدمج

1

2
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4

5

6

7

525 د.ب.1,050 د.ب.وسيط خصم

525 د.ب.1,050 د.ب.وسيط

1,050 د.ب.5,250 د.ب.وسيط -  أوراق مالية 

1,050 د.ب.5,250 د.ب.وسيط خارجي

وسيط   أوراق مالية  
خارجي

1,050 د.ب.5,250 د.ب.

1,050 د.ب.5,250 د.ب.متداول معتمد

رسوم التسجيل السنوي 5رسوم التسجيل 4أنواع العضوية

0.525 د.ب. / مساهم تغيير رأس المال
(بحد أدنى 315 د.ب. وبحد 

أقصى 5,250 د.ب.)

يطبق حسب الطلب

عمليات 
الدمج/السيطرة/
االستحواذ/تبادل 

ا�سهم 

0.525 د.ب. / مساهم
(بحد أدنى 315 د.ب. وبحد 

أقصى 5,250 د.ب.)

يطبق حسب الطلب

0.525 د.ب. / مساهمتجزئة القيمة االسمية
(بحد أدنى 315 د.ب. وبحد 

أقصى 5,250 د.ب.)

يطبق حسب الطلب

0.525 د.ب. / مساهمأسهم المنحة 
(بحد أدنى 315 د.ب. وبحد 

أقصى 5,250 د.ب.)

يطبق حسب الطلب

خدمات أخرى (مثل: 
حقوق ا�فضلية)               

0.525 د.ب. / مساهم
(بحد أدنى 315 د.ب. وبحد 

أقصى 5,250 د.ب.)

يطبق حسب الطلب

يطبق حسب الطلب105 د.ب./ للطلبرسوم اجراءات الشطب 3

التكرارالرسوم

1.5 خدمات المصدرين

تغيير اسم أو رمز 
التداول للشركة
(أو ا�ثنين معًا)  2

يطبق حسب الطلب 525 د.ب. 

يطبق حسب الطلب 10.5 د.ب.  رسالة  إثبات ا�دراج

التكراررسوم التسجيل

سوق البحرين 
ا�ستثماري (الشركات)

0.3% من رأس مال الشركة المدفوع   1,050 د.ب. 
با�ضافة إلى ضريبة القيمة المضافة

 (بحد أدنى 1,050 د.ب. و بحد أقصى 6,300 
د.ب.)

سوق البحرين 
ا�ستثماري (الشركات 

ا�ستشارية المتخصصة 
المعتمدة)

 2,100 د.ب. ال يوجد

رسوم االشتراك السنويرسوم التسجيل

1

262.5 د.ب. 315 د.ب. الصناديق االستثمارية

 صناديق االستثمار
العقارية

5,250 د.ب. (للوحدات التي تبلغ 250 مليون  2,100 د.ب. 
دوالر أمريكي أو أقل)

10,500 د.ب. (للوحدات التي تزيد عن 250 
مليون دوالر أمريكي)

رسوم االشتراك السنويرسوم التسجيلنوع الصندوق

1.2 السندات والصكوك

2,100 د.ب. 1,575 د.ب. الحكومية

0.05% من قيمة ا�صدار  الخاصة/غير البحرينية
با�ضافة إلى ضريبة القيمة 

المضافة
(بحد أدنى 2,100 د.ب. وبحد 

أقصى 5,250 د.ب.)

2,100 د.ب. 

 أذونات الخزينة وصكوك
 التأجير ا�سالمية

قصيرة ا�جل

31.5 د.ب. تدفع مرة واحدة عند ا�دراج   

رسوم االشتراك السنويرسوم التسجيلنوع ا�صدار
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التكرارالرسوم

التكرارالرسوم

التكرارعمولة الوسيط9   عمولة بورصة البحرين10

التكرارالمعلومات ا¾نية المعلومات المتأخرة

2.3 خدمات الربط االلكتروني بنظام التداول

2.4 عمولة الوساطة

2.5 إصدار التقارير

3.1 خدمات معلومات السوق11

إعداد نظام التداول 
للجهاز (يدفع مرة 

واحدة)

للجهاز الواحد210 د.ب./ الجهاز

إعداد خدمة التداول  
االلكتروني (يدفع مرة 

واحدة)

ل¿عداد الواحد1,050 د.ب./ ل¿عداد

رمز مستخدم لنظام 
التداول

52.5 د.ب./ المستخدم/ 
شهريا

شهري

االتصال  بنظام التداول 
للجهاز  8

52.5 د.ب./ نقطة اتصال/ 
شهريًا   

لكل نقطة اتصال شهريًا

إصدار التقارير  
(نسخة إلكترونية أو 

مطبوعة)

1.05 د.ب. /  لكل صفحة 
بحد أقصى 52.5 د.ب./  

التقرير 

يطبق حسب الطلب

 20% با�ضافة إلى ضريبة 0.275% من قيمة الصفقة ا�سهم
القيمة المضافة

 20% با�ضافة إلى ضريبة 0.08% من قيمة الصفقة السندات والصكوك
القيمة المضافة

 20% با�ضافة إلى ضريبة 0.01% من قيمة الصفقة أذونات الخزينة
القيمة المضافة

صناديق االستثمار 
العقارية

 20% با�ضافة إلى ضريبة 0.275% من قيمة الصفقة 
القيمة المضافة

 Bahrain Trade 20% با�ضافة إلى ضريبة 0.20% من قيمة الصفقة منصة 
القيمة المضافة

للصفقة (بيع 
وشراء)

رخصة توزيع بيانات 
السوق

3,600 د.ب.   6,000 د.ب.   

رخصة توزيع  بيانات 
السوق للمؤسسات 

(استخدام ا�عمال 
المحدود)

ال يوجد10,000 د.ب.   

رخصة توزيع  بيانات 
السوق للمؤسسات 

(استخدام ا�عمال الغير 
محدود)

ال يوجد18,000 د.ب.   

رخصة توزيع  بيانات 
السوق للمؤسسات 

(الغير محدود)

ال يوجد20,000 د.ب.   

رخصة إستخدام بيانات 
السوق (يشمل أعضاء 
بورصة البحرين فقط)

ال يوجد10,000 د.ب.   

رخصة  إستخدام بيانات 
السوق  (تشمل 

المؤسسات بعقد 
مباشر مع البورصة)

ال يوجد4,000 د.ب.   

معلومات السوق 
التاريخية، معلومات 

نهاية اليوم، المعلومات 
المتأخرة

4,000 د.ب.   ال يوجد

2,000 د.ب.   ال يوجداجراءات الشركات

رخصة توزيع شريط 
أسعار الموقع 

ا�لكتروني

2,000 د.ب.   ال يوجد

1,000 د.ب.   ال يوجدمعلومات المصدرين

سنوي

إعادة تعيين كلمة 
المرور

يطبق حسب الطلب5.25 د.ب. /  الطلب  

3. رسوم خدمات معلومات السوق 

3.2 إشتراك ا�فراد

التكرارالرسوم

عرض بيانات السوق – 
إشتراك فردي 

شهري5 د.ب./ مستخدم

عرض بيانات السوق – 
إشتراك إحترافي 

شهري10 د.ب./ مستخدم

3.3 إدارة روابط ا�تصال 

التكرار

رسوم أول إتصال مع 
مركز بيانات البورصة 

الرئيسي 

3,500 د.ب. 

سنوي

رسوم  إتصال  إضافي مع 
مركز بيانات البورصة 

الرئيسي

2,500 د.ب. 

رسوم أول  إتصال  مع 
مركز بيانات البورصة 

ا�حتياطي 

1,000 د.ب. 

رسوم  إتصال  إضافي مع 
مركز بيانات البورصة  

ا�حتياطي

800 د.ب. 

الرسوم

في حال طلب استخدام نظام التدول ونظام المقاصة من قبل ا�عضاء على جهاز واحد، ستحتسب رسوم اتصال 
واحدة فقط

الحد ا�دنى للعموالت 3.15 د.ب.
تحتسب عمولة البورصة كنسبة من عمولة الوسيط المحددة

جميع خدمات معلومات السوق خاضعة �تفاقية ترخيص توزيع البيانات. رسوم خدمات معلومات السوق 
الموضحة أعاله غير شاملة لضريبة القيمة المضافة. ستحتسب قيمة إضافية لضريبة القيمة المضافة على 
الشركات التي تتخذ من البحرين مقراً لها. لن تحتسب ضرييبة القيمة المضافة على رسوم خدمات معلومات 

السوق للشركات التي يقع مقرها خارج البحرين.

8

9

10

11

2.2 رسوم خدمات ا�عضاء

150 د.ب. + 52.5 د.ب. تأجير مكاتب الوسطاء 6 
رسوم خدمة قاعة التداول / 

المكتب

شهري

شهري105 د.ب./  الطلبرسوم التداول االلكتروني

رسوم خدمة التداول عن 
بعد

شهري157.5 د.ب/  الطلب

عرض إعالن للوسيط في 
قاعة التداول (على شريط 

ا�سعار الداخلي) 

10.5 د.ب./ ليوم عمل/ بحد 
أقصى 157.5 د.ب. شهريًا   

يطبق حسب الطلب

التأجير المؤقت لمكاتب 
الوسطاء (يعتمد على 

توافر المكاتب)  

يطبق حسب الطلب52.5 د.ب./المكتب / يوميا

بيئة تجريبية لشركات 
الوساطة (النظام ونقطة 

ا�تصال)

يطبق حسب الطلب26.25 د.ب./ يوميًا

يطبق حسب الطلب525 د.ب. من كل شركةاندماج شركات الوساطة  

شركة الوساطة – طلب 
تغيير اسم الشركة  7

يطبق حسب الطلب210 د.ب. / الطلب

التكرارالرسوم
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التكرارالرسوم

التكرارالرسوم

4.2 إعالنات الشريط الخارجي

4.3 دليل المستثمرين

4.4 تأجير مركز ا�عمال

4.5 رعاية برنامج تريد كويست 

4.6 رعاية برنامج المستثمر الذكي 

يطبق حسب الطلب78.75 د.ب.يومي

يطبق حسب الطلب1,575 د.ب.شهري

يطبق حسب الطلب15,120 د.ب.سنوي

يطبق حسب الطلب840 د.ب.باقة إعالنات العيد (مناسبتان)

يطبق حسب الطلب420 د.ب.رسوم إنتاج ا�عالن

يطبق حسب الطلب

يطبق حسب الطلب525 د.ب.باقة إعالنات العيد (مناسبة واحدة)

يطبق حسب الطلب472.5 د.ب.اسبوعي

يطبق حسب الطلب4,016.25 د.ب.فصلي

يطبق حسب الطلب1,260 د.ب.باقة إعالنات العيد (3 مناسبات)

نصف يوم (1-5 ساعات)

4,200 د.ب.إعالن صفحة الغالف - بانوراما

التكرارالرسوم

يطبق حسب الطلب 315 د.ب.

يطبق حسب الطلبيوم كامل (5 ساعات أو أكثر) 472.5د.ب.

يطبق حسب الطلب إعالن صفحة الغالف الداخلي ا�مامية - 
صفحتان

3,150 د.ب.

يطبق حسب الطلب إعالن صفحة الغالف الداخلي الخلفية -  
صفحتان

3,150 د.ب.

يطبق حسب الطلب إعالن صفحة الغالف الداخلي الخلفية -  
صفحة واحدة

2,100 د.ب.

يطبق حسب الطلب 1,050 د.ب.إعالن الصفحة الداخلية -  صفحة واحدة

يطبق حسب الطلب 2,625 د.ب.إعالن طولي

يطبق حسب الطلب 1,575 د.ب.إعالن الصفحة الداخلية -  صفحتان

يطبق حسب الطلب إعالن صفحة الغالف الداخلي ا�مامية - 
صفحة واحدة

2,100 د.ب.

يطبق حسب الطلب 2,625 د.ب.إعالن الغالف الخلفي

سنوي8,400 د.ب.   الرعاية االستراتيجية

سنوي5,250 د.ب.   الرعاية البالتينية

سنوي1,575 د.ب.   الرعاية الفضية

سنوي3,150 د.ب.   الرعاية الذهبية

4. رسوم ا�عالن والرعاية وغيرها

4.7 تطبيق بورصة البحرين لÈجهزة المحمولة

التكرارالرسوم

سنوي4,200 د.ب.حصري

سنوي2,100 د.ب.غير حصري

يتضمن هذا المستند تفاصيل الرسوم المحتسبة من قبل بورصة البحرين لجميع المنتجات والخدمات 
المتوفرة.

جميع المبالغ المحتسبة مذكورة بالدينار البحريني مالم يتم ذكر غير ذلك.
تحتفظ بورصة البحرين بالحق في مراجعة وتعديل الرسوم والعموالت من وقت �خر.

سيتم إخطار الجهات المعنية بالسوق من قبل بورصة البحرين في حال تم إجراء أي تعديالت على الرسوم 
المذكورة أعاله وفق ما تراه بورصة البحرين مناسبًا.

أي من الرسوم أو العموالت التي لم يتم ذكرها أعاله متوفرة حسب الطلب.
جميع الرسوم والعموالت المذكورة شاملة لضريبة القيمة المضافة ابتداًء من تاريخ 1 يوليو 2019.

جميع المدفوعات غير قابلة لالسترداد.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

4.1. إعالنات الموقع االلكتروني

شهري - الصفحة الرئيسية - 
المساحة ا�عالنية في أعلى الصفحة

يطبق حسب الطلب2,100 د.ب.

شهري- الصفحة الرئيسية - 
المساحة ا�عالنية في الجانب ا�يمن 

من الصفحة

يطبق حسب الطلب1,050 د.ب.

فصلي- المساحة ا�عالنية في أعلى 
الصفحة

يطبق حسب الطلب5,250 د.ب

فصلي- المساحة ا�عالنية في الجانب 
ا�يمن من الصفحة

يطبق حسب الطلب3,150 د.ب

نصف سنوي - المساحة ا�عالنية في 
أعلى الصفحة

يطبق حسب الطلب9,450 د.ب

نصف سنوي - المساحة ا�عالنية في 
الجانب ا�يمن من الصفحة

يطبق حسب الطلب5,250 د.ب

سنوي -المساحة ا�عالنية في أعلى 
الصفحة

يطبق حسب الطلب15,750 د.ب

سنوي - المساحة ا�عالنية في 
الجانب ا�يمن من الصفحة

يطبق حسب الطلب8,400 د.ب

التكرارالرسومالتكرارالرسوم

التكرارالرسوم

الشروط وا�حكام:

سنوي 52,500 د.ب.    الرعاية االستراتيجية

سنوي 21,000 د.ب.    الرعاية البالتينية

سنوي 10,500 د.ب.    الرعاية الذهبية

سنوي 5,250 د.ب.    الرعاية الفضية


