Fees and Service charges for Trade Finance Products
Inward Bills Collection
(IBC & ICCS)

Import Letter of Credit (LC)

Documentary Collection against
payment or acceptance or free of 0.13125% Min BD 21.000
payment commission
Note:Inward Bills for Collection
Return documents unpaid

0.13125% flat + Courier charges +
Swift Charges + USD 100

Outward Bills Collections
(OBC)

Clean Bills or cheques

0.13125% flat Min BD 2.1 & max BD
26.250

Documentary Collections
Commission

0.13125% flat Min BD 21

Purchase or discount of Collection Collection commission plus interest
Note: Outward Bills for Collection OBC Commission + BD 21 +
(OBC) Return documents unpaid Correspondent Bank charges

BD 21 flat

Bid Bonds, Tender & other
Guarantees
LG Issuing Commission
Financial Guarantees / Credit
Substitutes
(Issuance Commission)

1.575% p.a Min BD 26.25

Amendments involving increase
in value or extension of validity

1.575% p.a Min BD 15.75

Other amendments

BD 15.75 flat

Acceptance commission

1.89 % p.a Min BD 21

Bills under LC, but received on
collection basis

0.13125% Min BD 21

Remittance Charges

BD 31.500

Export Letter of Credit

Advising Original LC

BD 10.500

Advising LC Amendment

BD 10.500

Confirming Letter of Credit

Guarantees

Shipping Guarantees

LC Issuance

1.575% p.a. calculated 360 days per
year basis, Min BD 26.25
2.1% p.a. Min BD 52.5

Amendments involving extension As applicable for issuing Min BD 26.25
of validity & increase in value
Other amendments

BD 21

Open-ended guarantees*

1.575 % p.a. (360 days / year basis)
Min BD 26.25 + BD 26.25 (open ended
fee)

Payment under Guarantee

BD 26.25 flat

Delivery Order for
Recording of assignment of
proceeds

BD 38.85 flat

Air waybill & Parcel Post

BD 21 flat (if D.O is issued against
100% cash margin in absence of
documents) No Charges, if documents
are already received

* Note: Guarantees without definite expiry dates (Open ended) are not generally issued. If they
are issued, as in the case of guarantees in favor of Bahrain Government or any other Government
Organizations, the Principal is liable to pay commission until the return of the original guarantee by
the Beneficiary.

Sight LC

Advising fee plus 1.26 % p.a. calculated
on the number of days on 360 days a
year basis, with a Min of BD 21

Usance LC

Advising fee 1.26% p.a for validity of
LC plus 1.89% p.a for usance period
calculated no. of days on 360 days on
year basis. Min BD 31.500

Negotiation Commission

0.13125% flat Min BD 21 plus interest
from date of payment to beneficiary to
date of receipt of reimbursement Min
for 5 days. No interest is charged, if
payment to beneficiary is made after
obtaining reimbursement

Reimbursement charges (to
honor claim under export LC)

BD 31.500

Export Checking Document Fee

BD 10.500

Communication Charges

Postages Document

BD 3.150

Courier Services

BD 15.750

Swift Charges for all countries

BD 11.550 plus BD 1.050 *In case to
be collected from the beneficiary

Full Operative LCs & Guarantees
for all countries

BD 26.250

Effective February 2020
Note: The above fees and service charges are inclusive of VAT charge, wherever applicable.
Licensed by the Central Bank of Bahrain as a conventional Retail Bank

رسوم و اجور خدمات التمويل التجاري
اإلعتمادات المستندية لإلستيراد

بوالص تحصيل واردة
تحصيل بوالص مستندية مقابل
مدفوعات أو موافقة أو إعفاء من دفع
عمولة

 %0,13125بحد أدنى  21دينار بحريني

مالحظة :في حالة إعادة بوالص
مستندية واردة و غير مدفوعة

 %0,13125عمولة مقطوعة  +عمولة البريد
السريع  +أجور سويفت 100 +دوالر

بوالص التحصيل المستندية الصادرة
البوالص النظيفة أو الشيكات

 %0,105نسبة مقطوعة بحد أدنى  2,1دينار
بحريني وحد أقصى  26,250دينار بحريني

العمولة

 %0,13125نسبة مقطوعة بحد أدنى 21
دينار بحريني

إصدار اإلعتماد المستندي

ً
سنويا بحد أدنى  26,25دينار
%1,575
بحريني

ً
سنويا بحد أدنى  15,75دينار
تعديل اإلعتماد المستندي في حالة زيادة %1,575
بحريني
قيمة اإلعتماد أو تمديد اإلعتماد
تعديالت أخرى

 %15,75مبلغ مقطوع

عمولة

ً
سنويا بحد أدنى  21دينار بحريني
%1,89

المستندات المقدمة تحت إعتماد
مستندي و لكن استلمت برسم
التحصيل

 %1,13125بحد أدنى  21دينار بحريني

رسوم التحويل المالي

 31,500دينار بحريني

اإلعتمادات المستندية للتصدير

شراء أو خصم البوالص

عمولة التحصيل باإلضافة إلى فائدة

اإلعتماد األصلي

 10,500دينار بحريني

مالحظة :في حالة إعادة مستندات
التحصيل غير المدفوعة

عمولة بوالص مستندية صادرة  21 +دينار
بحريني  +عمولة البنك المراسل

تعديل اإلعتماد

 10,500دينار بحريني

تأكيد اإلعتماد
باإلطالع

خطابات الضمان
خطاب ضمان الشحن

 21دينار بحريني مبلغ مقطوع

خطاب إعتماد بالقبول

ً
سنويا لفترة صالحية
رسوم تبليغ %0,26
ً
سنويا لفترة
اإلعتماد باإلضافة إلى %1,89
القبول تحتسب على أساس عدد األيام
ً
ً
يوما بحد أدنى 31,500
مقسوما على 360
دينار بحريني

عمولة التفاوض

 %1,13125مبلغ مقطوع بحد أدنى 21
دينار بحريني باإلضافة إلى فائدة من تاريخ
الدفع للمستفيد إلى تاريخ رد المبلغ بحد
أدنى  5أيام .ال يتم إحتساب فائدة إذا
تم الدفع للمستفيد بعد إستالم المبلغ
المسترد

رسوم اإلسترداد (لسداد خطاب اإلعتماد
للتصدير)

 31,500دينار بحريني

رسوم فحص مستندات التصدير

 10,500دينار بحريني

كفالة دخول عطاء و الكفاالت األخرى
عمولة إصدار خطاب ضمان

ً
سنويا على أساس  360يوما في
%1,575
السنة بحد أدنى  26,25دينار بحريني

عمولة إصدار ضمانات مالية/بدائل
إئتمانية

ً
سنويا بحد أدنى  52,5دينار بحريني
%2,1

تعديل خطاب ضمان بما في ذلك
تعديل فترة الصالحية و زيادة القيمة

كما يسري على اإلصدار بحد أدنى 26,25
دينار بحريني

تعديالت أخرى

 21دينار بحريني

خطاب ضمان مفتوح*

ً
ً
يوما في
سنويا (على أساس 360
%1,575
السنة) بحد أدنى  26,25 + 26,25دينار
بحريني (عمولة خطاب ضمان مفتوح)

المبلغ المضمون

 26,25دينار بحريني مبلغ مقطوع

أذونات التسليم
تسجيل تنازل عن العائدات

 38,85دينار بحريني مبلغ مقطوع

بوالص الشحن الجوي و الطرود البريدية

 21دينار بحريني مبلغ مقطوع (في حالة
إصدار إذن تسليم مقابل تسديد تأمين
نقدي كامل دون مستندات) ال تُ فرض
رسوم إذا تم إستالم المستندات فعال

* مالحظة :ال يتم إصدار ضمانات دون تواريخ إنتهاء صالحية محددة (مفتوحة) .و إذا صدرت مثل
هذه الضمانات لصالح حكومة البحرين أو أية مؤسسة حكومية أخرى ،يكون الموكل مسؤوال عن
تسديد العمولة إلى أن يقوم المستفيد بإعادة الضمان األصلي.

ً
سنويا
رسوم تبليغ باإلضافة إلى %1,26
ً
مقسوما على
تحتسب على أساس سنوي
ً
يوما بحد أدنى  21دينار بحريني
360

رسوم اإلتصاالت
مستندات البريد

 3,150دينار بحريني

خدمات البريد السريع

 15,750دينار بحريني

رسوم السويفت لجميع البلدان

 11,550دينار بحريني باإلضافة إلى 1,050
دينار بحريني* إذا كان التحصيل من
المستفيد

إعتمادات مستندية وكفاالت نافذة
المفعول لجميع البلدان

 26,250دينار بحريني

إعتبارا فبراير 2020
تسري
ً
مالحظة :الرسوم و األجور المذكورة أعاله تشمل رسوم الضريبة المضافة أينما يتم تطبيقها.

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي

