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الرسوم والعموالتالمعاملةرقم 

ا>عتماد المستندي الصادر ١

الدفع با>طالع: ٠٫٣٠٪ الدفع المؤجل: ٠٫٧٥٪ أقل رسوم ٢٥ دينار إصدار ا>عتماد المستندي
بحريني

 رسوم وعمولة تعزيز ا>عتماد «مثل ما سبق مع إضافة رسوم  إصدار ا>عتماد المستندي (المعزز)
البنك المستلم» 

لزيادة مبلغ ا>عتماد المستندي : الدفع المقدم: ٠٫٣٠٪ الدفع تعديل إعتماد مستندي صادر
المؤجل: ٠٫٧٥٪ أقل رسوم ١٥ دينار بحريني  

لتعديل ا>عتماد المستندي: ١/٨٪ أقل رسوم ١٥ دينار بحريني

  -/٢٥ دينار بحرينيإرسال ا>عتماد المستندي

١٠٠ دوالر أمريكي ثابتتناقض ا>عتماد المستندي 

١/٨٪ أقل رسوم ١٥ دينار بحرينيإصدار ضمان الشحن

-/ ٢١ دينار بحرينيرسوم تحويل مبلغ ا>عتماد المستندي 

١/٤٪ أقل رسوم ٢٥ دينار بحرينيعمولة تحويل ا>عتماد المستندي                 

ا>عتماد المستندي الوارد٢

-/١٠ دينار بحريني إخطار العميل با>عتماد المستندي الصادر

-/١٠ دينار بحريني رسوم إخطار العميل بتعديل ا>عتماد المستندي الصادر

-/١٠ دينار بحريني رسوم ما قبل إخطار العميل با>عتماد المستندي الصادر

١/٨٪ أقل رسوم ٢٠ دينار بحرينيعمولة تداول ا>عتماد المستندي 

-/١٢  دينار بحرينيرسوم الشحن >رسال مستندات ا>عتماد المستندي

-/ ٢١ دينار بحريني رسوم تحويل مبلغ ا>عتماد المستندي 

٠٫١٪ أقل رسوم ٢٥ دينار (قابل للتفاوض) تعزيز ا>عتماد المستندي الصادر

عمولة تحويل مبلغ ا>عتماد المستندي فقط                 عمولة المطالبه لtعتماد المستندي الصادر 

الضمانات البنكية٣

مبلغ الضمان بالدينار البحريني
الرسوم بالدينار البحريني 

إلى من 

 ٥٢٥  -/ ٥٠,٠٠٠ -/ ١٫٠٠٠ /- 

١,٥٠٠  -/ ١٥٠,٠٠٠ -/ ٥٠,٠٠١ /- 

٢,٠٠٠ -/ ٢٥٠,٠٠٠ -/ ١٥٠,٠٠١ /- 

٤,٨٠٠  -/ ٥٠٠,٠٠٠ -/ ٢٥٠,٠٠١ /- 

١٦,٥٠٠  -/ ٢,٥٠٠,٠٠٠ -/ ٥٠٠,٠٠١ /- 

٤٣,٠٠٠  -/ ٥,٠٠٠,٠٠٠ -/ ٢,٥٠٠,٠٠١ /-

-/ ٧٠,٠٠٠مبالغ أعلى من ٥,٠٠٠,٠٠١٫٠٠٠    -/ ٥,٠٠٠,٠٠١

التحصيل المستندي٤

١/٨ ٪ أقل رسوم -/١٠ دينار العمولة المعتمدة إلى مبلغ     ١٥,٠٠٠ دينار بحريني 
بحريني

١/٨ ٪ أقل رسوم -/١٥ دينار العمولة المعتمدة أعلى من    ١٥,٠٠٠ دينار بحريني 
بحريني

التحصيل المستندي (المرابحة)

ال يوجد رسوم أو عمولة 
(المصاريف الفعليه فقط)

أقل مبلغ ربح لعقود المرابحه 
( ١٠٠ دينار بحريني)

-/ ٢١ دينار بحريني رسوم تحويل مبلغ ا>عتماد المستندي 

خدمات متفرقه٥

-/٧  دينار بحرينيرسوم االستفسارات عن  ا>عتماد المستندي بالسويفت 

-/١٢ دينار بحرينيرسوم الشحن >رسال المستندات 

-/٢  دينار بحرينيرسوم البريد المسجل 

-/١   دينار بحرينيرسوم الـتأمين 

-/١   دينار بحرينيرسوم الشحن >رسال المستندات عن طريق المطار 

-/١   دينار بحرينيرسوم إرسال شيك معتمد 
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