
بنك البحرين الوطني فرع اإلمارات، ُمرّخص ومنّظم من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
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الرسوم العملية

خطاب اعتماد لالستيراد 

 حسب االتفاق أو 0.125٪ لكل شهر.
)3 أشهر كحد أدنى أو 200 درهًما إماراتًيا، أيهما أعلى( عمولة إصدار خطاب االعتماد )مستندي / احتياطي / متجدد(

العمولة المستحقة للدفع على المبلغ المتزايد أو الفترة الممتدة وفقا 
لجدول اصدار خطاب االعتماد )200 درهما كحد أدنى( التعديل بزيادة المبلغ أو التمديد

200 درهًما إماراتًيا  تعديل آخر

100 درهًما إماراتًيا  عمولة تسديد الفواتير الفورية عند االطالع فقط 

حسب االتفاق أو 0.125٪ ثابت )250 درهًما كحد أدنى( عمولة القبول / التفاوض )من تاريخ قبول البنك حتى تاريخ االستحقاق(

 0.25٪ شهرًيا حتى استالم مستندات الشحن األصلية
)200 درهًما كحد أدنى(  ضمان الشحن / إصدار أمر التسليم

100 درهًما إماراتًيا  إلغاء خطاب اعتماد غير مستخدم

450 درهًما إماراتًيا  رسوم التناقض المستردة من المصدر

فواتير التحصيل المستندية 

200 درهًما إماراتًيا  عمولة التحصيل المستندي

20 درهًما إماراتًيا  المتتبع/ تتبع الدفع أو القبول

150 درهًما إماراتًيا 
المستندات المرجعة )الرسوم المحملة على بنك التحويل مقابل 

المستندات المرجعة(

100 درهًما إماراتًيا  لكل شهر
فواتير استيراد وتصدير تدفع عند االطالع/ فواتير االستخدام غير 

المقبولة / فواتير تدفع في غضون شهر واحد بعد تاريخ االستالم / 
الدفع

0.125٪ شهرًيا )200 درهًما كحد أدنى( ضمان الصكوك 

100 درهًما إماراتًيا  المستندات المرجعة  

خطاب اعتماد للتصدير

200 درهًما إماراتًيا  خطاب اعتماد غير معزز 

100 درهًما إماراتًيا  MT710 خطاب اعتماد غير معزز من خالل

حسب االتفاقية أو 1.5٪ سنوًيا )200 درهًما كحد أدنى( خطاب اعتماد معزز 

العمولة المستحقة للدفع على المبلغ المتزايد أو الفترة الممتدة وفقا 
لجدول تعزيز خطاب االعتماد )200 درهما كحد أدنى( تعديل مبلغ خطاب االعتماد المعزز بالزيادة أو التمديد

200 درهًما إماراتًيا  تعديل آخر

0.125٪ ثابت من قيمة الفاتورة )200 درهًما كحد أدنى( عمولة القبول / التفاوض )من تاريخ قبول البنك حتى تاريخ االستحقاق(

200 درهًما إماراتًيا  رسوم السداد

200 درهًما إماراتًيا  رسوم وجود اي تناقض

جدول رسوم خدمات التمويل التجاري في  بنك 
البحرين الوطني - االمارات العربية المتحدة



جدول رسوم خدمات التمويل التجاري في  بنك 
البحرين الوطني - االمارات العربية المتحدة
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الرسوم العملية

خطاب الضمان

حسب االتفاقية أو 0.125٪ لكل شهر. )بحد أدنى 3 أشهر أو 200 درهًما 
إماراتًيا، أيهما أعلى( - مقابل الضمان المصرفي وفًقا لالتفاقية أو ٪1.5 

سنوًيا )350 درهًما إماراتًيا كحد أدنى(
عمولة اإلصدار

200 درهًما إماراتًيا  استالم خطاب الضمان من غير مسؤولية
عمولة مستحقة الدفع على مبلغ الزيادة أو الفترة الممتدة )الحد األدنى 

للرسوم 200 درهًما و 350 درهًما مقابل الضمان البنكي ( التعديل لزيادة المبلغ أو التمديد

200 درهًما إماراتًيا  تعديل آخر

100 درهًما إماراتًيا  تعديل  خطاب الضمان المستلم من غير مسؤولية

100 درهًما إماراتًيا  طلب إلغاء  خطاب الضمان

200 درهًما إماراتًيا  رسوم المطالبة

200 درهًما إماراتًيا  إعادة إصدار خطاب الضمان

رسوم أخرى )مطبقة على جميع المنتجات(

100 درهًما إماراتًيا رسوم السويفت

100 درهًما )محلًيا( - 200 درهًما )دولًيا( رسوم البريد
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NBB UAE Trade Finance
Schedule of Charges

Process Charges*

Import Letter of Credit

LC (Documentary/Standby/Revolving) Issuance Commission 
As per agreement or 0.125% P.M. (Minimum 3 months or AED 200, 
whichever is higher) 

Amendment on Amount Increase or Extension
Commission payable on the increased amount or extended period 
according to the scale for L/C issuance  Min. AED 200

Other Amendment AED 200

Handling commission for Sight Bills Only AED 100 

Acceptance/Negotiation Commission (from date of bank's 
acceptance to maturity)

As per agreement or 0.125% Flat (Min. AED 250) 

Shipping Guarantee/Delivery Order Issuance
 0.25% per month till receipt of original shipping documents 
(Min. AED 200)

Cancellation of Unutilized LC AED 100

Discrepancy fee recovered from exporter AED 450

Documentary Collection Bills

Documentary Collection Commission AED 200

Tracer/Payment or Acceptance Chasers AED 20 

Return items (charged to Remitting Bank for return item) AED 150

Import/Export Collection sight/usance bills not accepted/paid 
within one month after date of receipt/payment

AED 100 P.M. 

Draft Avalization 0.125% P.M.   (Min. AED 200)

Returned Items AED 100

Export Letter of Credit

LC Advising AED 200

Advise Through MT710 AED 100

LC Confirmation As per agreement or 1.5% P.A. (Min. AED 200)

Amendment on confirmed LC amount increase or extension
Commission payable on the increased amount or extended period 
according to the scale for LC confirmation  Min. AED 200

Other Amendment AED 200

Acceptance/Negotiation Commission (from date of bank's 
acceptance to maturity)

0.125% Flat of bill value (Min. AED 200) 

Reimbursement Charges AED 200

Discrepancies Fee AED 200
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NBB UAE Trade Finance
Schedule of Charges

Process Charges*

Letter of Guarantee

Issuance Commission 
As per agreement or 0.125% P.M. (Minimum 3 months or AED 200, 
whichever is higher) - Against Bank Counter Guarantee as per 
agreement or 1.5% P.A. (Min. AED 350)

LG Advising AED 200

Amendment on Amount Increase or Extension
Commission payable on the increase amount or extended period 
(Minimum charge of AED 200 and AED 350 against bank counter 
guarantee)

Other Amendment AED 200

LG Advising Amendment AED 100

LG Cancellation Request AED 100

Claim Charges AED 200

Re-issuance of guarantee AED 200

Other Charges (Applicable on all products)

SWIFT Charges AED 100

Courier Charges AED 100 (Local) - AED 200 (International)


