COLOURED STONE
STANDARD FEE SCHEDULE JULY 2017
(ALL FEES IN BD)

Temporary service operates for submissions before December 31st, 2017 only

GEMSTONE IDENTIFICATION SERVICE REPORT (A)
STONE TYPES

Weight per loose stone
(ct)

FEE

1-1.99

45

2-4.99

52

IMPORTANT NOTES

5-9.99

60

I.

10-19.99

75

20-49.99

150

If a category A or D stone is identified as a synthetic or lead glass filled
the fee charged and the type of report issued will be changed to a full
report within category C.

>50

300

II.

Drilled and strung beads of all types 20BD per row.

III.

Parure’s (suites including necklace. Bracelet, earrings and rings each
major stone being of the same species) will be charged at 30% only of
the loose stones total. (does not apply to situations where the stones are
of mixed species).

IV.

Re-identification: where clients require a new report due to weight
changes following re-polishing of previously tested stones or disputed
results where the result remains unchanged: 50% of original report fee.

RUBY
EMERALD,
SAPPHIRE,
ALEXANDRITE
DIAMOND
(COLOURLESS)

Update two-year-old or less reports from MoICT with a Danat report 50% of
DANAT PRICE. (original report required and will be retained)

Add 30% OF ABOVE FEE for mounted stones

GEMSTONE IDENTIFICATION SERVICE REPORT (B)
STONE TYPES

Weight per loose stone
(ct)

FEE

1-1.99

30

2-4.99

37

V.

Additional stones on same report + 50% for each stone.

VI.

Diamond Melee (up to 3mm each) up to 500 stone screening fees
0.075BD per stone. No report issues but stones are separated into
natural, synthetic, treated or imitation and sealed in transparent bags.

PARAIBA TOURMALINE
AND SPINEL

5-9.99

40

10-19.99

60

20-49.99

112

>50

225

VII. LA-ICP-MS, where this test procedure is required add 50% to listed
report fee

Add 30%. OF ABOVE FEE for mounted stones

VIII. Express fees:

GEMSTONE IDENTIFICATION SERVICE REPORT (C)

STONE TYPES

All gemstones not
included A and B
identification
services plus
synthetic stones &
imitations

FEE FULL
NORMAL
REPORT
(PER
STONES)

30

QA SERVICE – IF LOTS ARE
FEE MICROCARD MIXED ADD 100% OF FEE
REPORT
NUMBER
(SINGLE
OF
FEE
STONE
STONES IN
ONLY)
LOT

3 per carat

<50

7

50- 99

15

100-149

22

150-199

30

200 and >

37

GEMSTONE IDENTIFICATION & ORIGIN OPINION SERVICE REPORT (D)

RUBY,
EMERALD AND
SAPPHIRE ONLY

Weight per loose stone
(ct)

FEE

1-1.99

75

2-4.99

90

5-9.99

105

10-19.99

150

20-49.99

300

>50

600

Add 30%. OF ABOVE FEE for mounted stones

Within 24 hours of submission add 500% of the service fees.

b.

Within 72 hours of submission add 100% of the service fees

IX.

International off-site testing – standard testing fees plus 45BD per hour
per gemmologist inclusive of travel time. Plus, travel and accommodation
at cost.

X.

Local off-site testing - standard testing fees plus 45BD per hour per
gemmologist inclusive of travel time.

XI.

Jewellery Arabia Show Lab Verbal Assessments – BD2 per item.

REPORT TYPES
QA Reports (coloured stones) are formatted excel spreadsheets that indicate
the identification only results from a 10% sampling of the lots submitted.
Micro-Card Reports are embossed plastic credit card sized reports containing
basic science based information and professional judgements.

Add 30%. OF ABOVE FEE for mounted stones

STONE TYPES

a.

Identification Service Reports are soft cover folded reports that contain
the basic science-based information and professional judgements normally
required for recording the characteristics of stones for trading. No origin
opinion is given.
Identification Service Reports with Country of Origin Opinions are soft
cover folded reports that contain the basic science-based information and
professional judgements normally required for recording the characteristics of
the stones for trading and an opinion on the country of origin (when possible)
for either Ruby, sapphire or Emerald.
Premium Reports are produced in a hard cover book format containing the full
data collected, multiple images as well as historic and source information): BD
1,500 + related report fee. Premium reports are limited to exceptionally rare
items that may have future historic significance or may have other special or
unique features.

األحجار الكريمة الملونة
جدول الرسوم و التقارير االعتيادية يوليو 2017

(جميع األسعار بالدينار البحريني)

الخدمات المؤقتة :االستالم قبل تاريخ  31ديسمبر 2017م فقط:

شهادات فحص األحجار الكريمة (الفئة أ)
أنواع األحجار الكريمة

الوزن لكل حجر مفرد (القيراط)

الرسوم

1.99-1

45

4.99-2

52

9.99-5

60

أعادته)

19.99-10

75

مالحظات هامة:

49.99-20

150

>50

300

ياقوت ،زمرد ،زفير أزرق،
الكسندرايت ،الماس (شفاف)

تحديث التقارير التي تم إصدارها خالل السنتين الماضيتين وأقل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
بتقرير من دانات وبسعر  %50من أسعار الفحص المقدمة من «دانات» (التقرير األصلي مطلوب ولن يتم

 %30رسوم إضافية لألحجار المثبته على مجوهرات

شهادات فحص األحجار الكريمة (الفئة ب)
أنواع األحجار الكريمة

.i

إذا كان الحجر الكريم من الفئة (أ) أو الفئة (د) وتم التعرف عليه كحجر مصنع أو حجر يحتوي على
فجوات مملوءة بعنصر الرصاص ،سيتم تغيير نوع الرسوم والتقرير الصادر إلى تقرير شامل من ضمن
الفئة (ج).

.ii

تكون رسوم األحجار الكريمة المثقوبة والمنظومة  20دينار لكل صف.

.iii

األطقم (األطقم المكونة من عقد وسوار وزوج من حلق االذن وخاتم حيث تكون األحجار األساسية من
نفس الفئة) سيقوم احتساب رسوم  % 30فقط من القيمة الكلية لألحجار الكريمة المفردة (ال ينطبق
على األطقم التي تحتوي على أحجار من فئات مختلفة).

.iv

طلب إعادة فحص :يقوم الزبون بطلب إصدار تقرير فحص جديد نظرا إلى تغير في وزن الحجر الكريم
نتيجة إلى إعادة صقله أوعندما تكون نتيجة التقرير مختلف عليها وتكون النتيجة النهائية بعد إعادة
فحص الحجر مرة اخرى مطابقة للتقرير السابق وتكون الرسوم  %50من قيمة التقرير األساسي.
فحص أحجار كريمة إضافية في نفس التقرير يحتسب رسم إضافي  %50لكل حجر.

الوزن لكل حجر مفرد (القيراط)

الرسوم

1.99-1

30

.v

4.99-2

37

.vi

لأللماس الصغير الحجم (والذي ال يزيد حجمه عن  3ملم) على ان ال يزيد عدده عن  500حجر تكون
الرسوم  0.075دينار لكل حجر .ال يتم إصدار تقرير ولكن يتم فرز األحجار الكريمة إلى أحجار طبيعية وأحجار
مصنعة وأحجار معالجة او أحجار مقلدة ويوضع كل نوع في أكياس شفافة محكمة الغلق.

.vii

عند إجراء فحص ( )LA-ICP-MSيتم إحتساب رسوم إضافية بمقدار  %50على قيمة التقرير األصلى.

.viii

الخدمات المستعجلة:

باريبا تورمالين واسبنيل

9.99-5

40

19.99-10

60

49.99-20

112

>50

225

 %30رسوم إضافية لألحجار المثبته على مجوهرات

شهادات فحص األحجار الكريمة ( الفئة ج)

أنواع األحجار الكريمة

الرسوم  -التقرير
العادي ( لكل
حجر كريم)

جميع األحجار الكريمة
غير المذكورة في
الفئة (أ) و (ب) و األحجار
المصنعة واألحجار
المقلدة

30

رسوم (تقرير
على شكل
بطاقة صغيرة)
لألحجار الكريمة
المفردة فقط

 3دينار لكل
قيراط

خدمة التقييم السريع  -إضافة
 %100من الرسوم اذا كانت األحجار
الكريمة مخلوطة
عدد
األحجارالكريمة
في المجموعة

الرسوم

<50

7

99 -50

15

149-100

22

199-150

30

وأكثر 200

37

.a

خالل  24ساعة إضافة  %500من سعر الخدمة.

.b

خالل  72ساعة إضافة  %100من سعر الخدمة.

.ix

خدمات الفحص الدولي (خارج مملكة البحرين) :سعر الخدمة األصلية مع إضافة مبلغ  45دينار
بحريني لكل ساعة عمل للخبراء المختصين (شاملة ساعات السفر والتنقل) ،أضافة تحمل تكاليف
السفر والسكن.

.x

خدمات الفحص في مملكة البحرين(خارج موقع المعهد) :سعر الخدمة األصلية مع إضافة مبلغ 45
دينار بحريني لكل ساعة عمل للخبراء المختصين (شاملة ساعات التنقل).

.xi

الفحص الشفهي في معرض الجواهر العربية وتكون الرسوم  2دينار لكل قطعة.

أنواع التقارير
شهادات التقييم السريع (االحجار الكريمة الملونة) تنسق في جداول البيانات على برنامج اإلكسل والتي
تشير إلى أن النتائج اخذت من خالل فحص  %10من عينات األحجار الكريمة المقدمة للفحص.
التقارير الصغيرة تكون مطبوعة على بطاقة بالستيكية بحجم بطاقة اإلتمان ،وتحتوي على المعلومات
العلمية األساسية واالحكام المهنية لألحجار الكريمة.
تقارير الفحص هي تقارير مطوية تحتوي على المعلومات ذات األسس العلمية واألحكام المهنية والتي
تطلب إلثبات مميزات ومواصفات األحجار الكريمة بغرض التجارة ،وال تحتوي على معلومات عن مصدراألحجار
الكريمة.

 %30رسوم إضافية لألحجار المثبته على مجوهرات

تقارير فحص مع المصدر هي تقارير مطوية تحتوي على المعلومات ذات األسس العلمية واألحكام المهنية
والتي تطلب إلثبات مميزات ومواصفات األحجار الكريمة بغرض التجارة ،وتحتوي على معلومات عن مصدر

تقارير فحص مع تحديد مصدر الحجر (الفئة د)
أنواع األحجار الكريمة

ياقوت ،زمرد ،زفير أزرق ،فقط

األحجار الكريمة (إن أمكن) ألحجار الياقوت ،الزفير األزرق اللون والزمرد.

الوزن لكل حجر كريم (قيراط)

الرسوم

1.99-1

75

4.99-2

90

تاريخ الحجر الكريم ومصدره :السعر  1500دينار بحريني إضافة إلى رسوم الخدمة األصلية .التقارير الشاملة

9.99-5

105

الممتازة الجودة محصورة لألحجار الكريمة النادرة التي قد تكون لها أهمية تاريخية في المستقبل أو ذات

19.99-10

150

طابع خاص.

49.99-20

300

>50

600

 %30رسوم إضافية لألحجار المثبته على مجوهرات

التقارير الشاملة الممتازة تطبع على شكل كتاب وتحتوي على كل المعلومات والصور ،كما تحتوي على

