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الرسوم
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0.02% من قيمة ا�كتتاب با�ضافة إلى  ضريبة خدمات االكتتابات العامة 1 
القيمة المضافة  بحد أقصى 5,250 د.ب.

يطبق حسب الطلب

إصدار رقم الترميز العالمي 
ل�وراق المالية الغير مدرجة

يطبق حسب الطلب 21 د.ب.

رسوم ا�يداع المركزي 
السنوي

حد أدنى/أقصىالرسومرأس المال

أول 15 
مليون د.ب.

0.0125% من رأس 
المال المدفوع با�ضافة 

إلى  ضريبة القيمة 
المضافة

بحد أدنى 
1,050 د.ب.

15 مليون 
د.ب. فما 

فوق

0.00625% من رأس 
المال المدفوع با�ضافة 

إلى  ضريبة القيمة 
المضافة

بحد أقصى
4,200 د.ب.

سنوي

التكرارالرسوم

0.525 د.ب. / مساهم إدارة سجالت المساهمين
(بحد أدنى 2,100 د.ب. و حد أقصى 10,500 د.ب.)

سنوي

إصدار كشف حساب 
المساهمين

0.021 د.ب. / مساهم 
(بحد أدنى 52.5 د.ب.للقرص المدمج  و حد 

أدنى 105 د.ب. للنسخ المطبوعة)

يطبق حسب الطلب

إصدار التقارير التفصيلية 
(نسخة إلكترونية أو 

مطبوعة )

1.05 د.ب. /  صفحة بحد أقصى 52.5 د.ب. / 
التقرير)

يطبق حسب الطلب

أ - خدمات الجمعية العمومية - 
الجمعية العمومية ا¦ولى

i - للشركات التي يبلغ عدد 
مساهميها 500 أو أقل

يطبق حسب الطلب 315 د.ب.

ii - للشركات التي يبلغ عدد 
مساهميها ما بين 501 - 

1,000

يطبق حسب الطلب 525 د.ب.

iii - للشركات التي يبلغ عدد 
مساهميها ما بين 1,001 - 

2,000

يطبق حسب الطلب 787.5 د.ب.

iv - للشركات التي يبلغ عدد 
مساهميها ما بين 2,001 - 

3,000

يطبق حسب الطلب 1,050 د.ب.

v - للشركات التي يبلغ عدد 
مساهميها ما بين 3,001 - 

5,000

يطبق حسب الطلب 1,575 د.ب.

vi - للشركات التي يبلغ عدد 
مساهميها ما بين 5,001 - 

10,000

يطبق حسب الطلب 2,100 د.ب.

vii - للشركات التي يزيد عدد 
مساهميها عن 10,000

يطبق حسب الطلب 2,625 د.ب.

ب - خدمات الجمعية العمومية - 
الجمعية العمومية الثانية (في 

حال التأجيل بسبب عدم اكتمال 
النصاب)

يطبق حسب الطلب 525 د.ب.

ج - خدمات الجمعية العمومية - 
الجمعية العمومية الثالثة (في 

حال التأجيل بسبب عدم اكتمال 
النصاب)

يطبق حسب الطلب 315 د.ب.

1

التكرارالرسوم

1.2 إصدار التقارير

التكرارالرسوم

1.3 خدمات الجمعية العمومية

1.1 خدمات المصدرين

1. رسوم المصدرين 

2. الحافظ ا¦مين 

0.525 د.ب. / مساهمخدمة توزيع ا¦رباح 2 
 (بحد أدنى 315 د.ب. وحد 

أقصى 5,250 د.ب.)

يطبق حسب الطلب

تحويل أوراق مالية من 
حساب إلى آخر بدون تغيير 

المالك المستفيد

يطبق حسب الطلب5.25 د.ب. /  شركة

طلب استخدام نظام 
المقاصة

52.5 د.ب. /  المستخدم / 
شهريًا

شهري

ا�تصال بنظام المقاصة 
للجهاز

52.5 د.ب. /  نقطة اتصال / 
شهريًا

لكل نقطة اتصال شهريًا

يطبق حسب الطلب5.25 د.ب. /  الطلبإعادة تعيين كلمة المرور

التكرارالرسوم

1.4 إجراءات الشركات

التكرارالرسوم

2.1  الحافظ ا¦مين: تحويل ا¦وراق المالية

إعداد نظام المقاصة 
للجهاز (يدفع مرة واحدة)

للجهاز الواحد210 د.ب. /  الجهاز

التكرارالرسوم

(Equator System) 2.2  خدمات الربط ا�لكتروني بنظام المقاصة

متوسط قيمة المحفظة المالية رسوم االشتراك السنوي
للعام الماضي @ 0.0025% با�ضافة 

إلى ضريبة القيمة المضافة 
(بحد أدنى 5,250 د.ب.)

سنوي

يطبق عند التسجيل1,050 د.ب.رسوم التسجيل

التكرارالرسوم

2.3  خدمات الحافظ ا¦مين

إذا تم تنفيذ طلب عكس 
صفقة البيع (أو الشراء) 

المرفوضة من قبل بورصة 
(T+3) البحرين في

52.5 د.ب. أو 0.05% من 
قيمة الصفقة با�ضافة إلى 

ضريبة القيمة المضافة 
أيهما أعلى

تطبق حسب ا�جراء

تطبق حسب ا�جراء525  د.ب.

إذا تم تنفيذ طلب عكس 
صفقة البيع (أو الشراء) 

المرفوضة من قبل بورصة 
(T+4) البحرين في

262.5 د.ب. أو 0.05% من 
قيمة الصفقة با�ضافة إلى 

ضريبة القيمة المضافة 
أيهما أعلى

تطبق حسب ا�جراء

التكرارالرسوم

2.4  نظام التسليم مقابل الدفع (DVP) الخاص بالحافظ ا¦مين - غرامات فترة  
T+2 التأكيد المتأخرة بعد           

إذا تم تنفيذ طلب عكس 
صفقة البيع (أو الشراء) 

المرفوضة من قبل بورصة 
(T+4) البحرين بعد فترة

تشمل الخدمة التأجير المؤقت لمكاتب البورصة إلى بنك ا�ستالم لمدة 10 أيام عمل 1

في حال توزيع كل من أرباح المنحة وا¦رباح النقدية، تحتسب الرسوم ا¦على من حيث القيمة 2
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الرسوم

إعداد نظام المقاصة للجهاز 
(يدفع مرة واحدة)

للجهاز الواحد 210 د.ب./ الجهاز

التكرارالرسوم

إصدار التقارير التفصيلية 
ل�عضاء (نسخة إلكترونية أو 

مطبوعة)

1.05 د.ب. / صفحة 
(بحد أقصى 52.5 د.ب./ التقرير)

يطبق حسب الطلب

 - NIN إصدار رقم مستثمر
ل�فراد

يدفع مرة واحدة4.2  د.ب. 

 - NIN إصدار رقم مستثمر
للشركات

يدفع مرة واحدة9.45  د.ب. 

يدفع مرة واحدة1.05 د.ب. فتح حساب

يطبق لكل شركة1.05  د.ب. تحويالت ا¦وراق المالية 4

تحويالت ا¦وراق المالية 
المزدوجة ا�دراج من بورصة 

البحرين (من خالل شركة 
البحرين للمقاصة)

يطبق لكل عملية10.5 د.ب. 

يطبق لكل شركة10.5 د.ب. سحب ا¦وراق المالية

يطبق حسب الطلب10.5 د.ب. طلب رسالة لمن يهمه ا¦مر

طلب استبدال شهادات ا¦وراق 
المالية المفقودة

يطبق حسب الطلب26.25 د.ب. / للشركة

تحويل ا¦وراق المالية للحاالت 
المستثناة رقم 4

يطبق لكل شركة5.25 د.ب. / من كل جهة / للشركة

كشف حساب ا¦وراق المالية - 
نسخة مطبوعة

2.1 د.ب. لكل كشف حساب (بحد أقصى 
صفحتان) و 1.05 د.ب. لكل صفحة إضافية

يطبق لكل كشف حساب

تحويل ا¦وراق المالية للحاالت 
المستثناة رقم 3-1 

(االكتتابات، عمليات التداول 
للشركات المساهمة 

البحرينية التي تنفذ في بورصات 
خارج مملكة البحرين، عمليات 
التداول بين ا¦قارب حتى الدرجة 

الثانية)

20%  من عمولة الوسيط من قيمة 
الصفقة تدفع من قبل كل جهة با�ضافة 

إلى ضريبة القيمة المضافة (بحد أدنى 
10.05 د.ب.)

يطبق لكل شركة

2

التكرارالرسوم

4.1 خدمات المستثمرين

3.1 خدمات الربط ا�لكتروني بنظام المقاصة

التكرارالرسوم

3.2 إصدار التقارير

5. الغرامات3. رسوم العضوية

4. رسوم المستثمرين

تطبق حسب ا�جراء1,050 د.ب.

الرسوم

1 د.ب. -  200,000 د.ب.

تطبق حسب ا�جراء2,100 د.ب. 200,001  د.ب. -  400,000 د.ب.

تطبق حسب ا�جراء3,150 د.ب. 400,001  د.ب. -  600,000 د.ب.

تطبق حسب ا�جراء4,200 د.ب. 600,001  د.ب. -  800,000 د.ب.

تطبق حسب ا�جراء5,250 د.ب. 800,001 د.ب. فما فوق

التكرارالمبلغ المستحق

5.1 الغرامات المالية ل�عضاء

0.075% من القيمة السوقية ل�سهم في تسجيل الرهن
اليوم السابق با�ضافة إلى ضريبة القيمة 

المضافة (بحد أدنى 52.5 د.ب.)

يطبق لكل شركة

يطبق حسب الطلب21 د.ب./ للشركةفك الرهن

يطبق حسب الطلب10.5 د.ب./ للطلبرسالة تأكيد الرهن 5
يطبق حسب الطلب10.5 د.ب./ للشركةحجز ا¦وراق المالية 6

التكرارالرسوم

4.2  إجراءات رهن ا¦وراق المالية

يتم احتساب رسوم نقطة اتصال واحدة فقط للجهاز في حال ا�شتراك في كل من خدمة نظام التداول ونظام 
المقاصة

ال يشمل الحاالت المستثناة
تطبق رسوم الخدمة على المؤسسة المالية (الراهن) وليس على المستثمر

تطبق الرسوم على الخبير المالي المعين بناءاً على قرار المحكمة. اليتم تطبيق الرسوم في حال عدم تعيين 
الخبير المالي

3

4

5

6

 52.5 د.ب./  المستخدم / طلب استخدام نظام المقاصة
شهريًا

شهري

ا�تصال بنظام المقاصة 
للجهاز 3

 52.5 د.ب./  نقطة اتصال/ 
شهريًا

لكل نقطة اتصال شهريًا

يطبق حسب الطلب5.25 د.ب./  الطلبإعادة تعيين كلمة المرور

الغرامات المالية 
ل�عضاء في حال لم 
يتم تسوية الصفقة 

T+2 خالل

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

جميع المبالغ المحتسبة مذكورة بالدينار البحريني مالم يتم ذكر غير ذلك.
تحتفظ شركة البحرين للمقاصة بالحق في مراجعة وتعديل الرسوم والعموالت من وقت Æخر.

سيتم إخطار الجهات المعنية بالسوق من قبل شركة البحرين للمقاصة في حال تم إجراء أي تعديالت على 
الرسوم المذكورة أعاله وفق ما تراه شركة البحرين للمقاصة 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.
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الشروط وا¦حكام:


