
دليل الخدمات والرسوم 
الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تخضع جميع الرسوم واألجور الموضحة أدناه إلى شروط وأحكام بنك البحرين الوطني، وقد تتغير من وقت آلخر بناء على تقدير البنك. 

الحد األدنى لرصيد الحسابات 

رسوم على عدم الحفاظ على الحد األدنى للرصيد 

التحويالت 

تحويالت سويفت / فوري+/ فوري

التحويالت الواردة

مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي

دينار بحريني دوالر أمريكي جنيه استرليني يورو ريال سعودي درهم إماراتي متوسط الرصيد الشهري 

500 الحساب الجاري ما يعادل 500 د.ب ما يعادل 500 د.ب ما يعادل 500 د.ب ما يعادل 500 د.ب ما يعادل 500 د.ب

5000 15000 10000 25000 1000000 100000 حساب تحت الطلب 

1000 3000 2000 3000 ما يعادل 1000 د.ب ما يعادل 1000 د.ب الوديعة الثابتة 

الخدمة  الرسوم

5 د.ب شهريًا الحساب الجاري

لن يتم دفع فائدة إذا كان الرصيد أقل من الحد األدنى. احتساب رسوم 5 د.ب شهريًا حساب تحت الطلب 

10 د.ب لكسر الوديعة ألجل قبل تاريخ االستحقاق + خسارة جزئية للفائدة الوديعة الثابتة  

الخدمة  الرسوم

مجانًا تحويل داخلي داخل بنك البحرين الوطني 

مجانًا على المبالغ لغاية 100 د.ب 
0.110 د.ب لكل معاملة ألي مبلغ أكثر من 100 د.ب

عن طريق فوري+

0.110 د.ب  لكل معاملة  -  بخالف الراتب
0.550 د.ب لكل معاملة للراتب

عن طريق فوري

0.440 د.ب التحويل إلى بنك محلي 

5.500 د.ب + رسوم البنك المراسل - إن وجدت تحويل عملة غير الدينار البحريني إلى بنك محلي

5.500 د.ب + رسوم البنك المراسل - إن وجدت تحويل إلى دول مجلس التعاون الخليجي/تحويل دولي 

مجاًنا تحويل بأمر دفع مستدام بالدينار البحريني داخل بنك البحرين الوطني

تسري رسوم خدمة فوري تحويل بأمر دفع مستدام بالدينار البحريني إلى بنوك أخرى 

3.300 د.ب تحويل بأمر دفع مستدام بالدينار البحريني )شيك إداري/ حوالة(

مجانًا تعديل/ إلغاء أمر دفع  مستدام

مجانًا  رسوم لعدم تنفيذ أمر دفع بسبب عدم كفاية الرصيد 

رسوم تغطية  33.000 سنويًا لكل مرة تصدر تعليمات

الخدمة  الرسوم

مجانًا  الدفع نقدًا بالدينار البحريني

مجانًا إلى حساب آخر بنفس العملة 

0.110 د.ب إلى حساب مع بنك محلي آخر بالدينار البحريني 

0.440 د.ب إلى حساب مع بنك محلي آخر بالدينار البحريني 

5.500 د.ب + رسوم البنك المراسل - إن وجدت إلى حساب مع بنك محلي آخر بالعملة األجنبية 

جميع األسعار المذكورة أعاله شاملة 10% ضريبة القيمة المضافة، أينما ينطبق. 



دليل الخدمات والرسوم 
الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

دفع الفواتير

الخدمة  الرسوم

ال يوجد  فواتير

ال يوجد  بطاقة بنك البحرين الوطني االئتمانية )من إحدى قنوات بنك البحرين الوطني(

الخدمة  الرسوم

مجانًا  اإليداع النقدي بالعملة األجنبية 

مجانًا السحب النقدي بالعملة األجنبية 

العمالت األجنبية

الشيكات 

الخدمة  الرسوم

مجانًا  إصدار دفتر شيكات ألول مرة 

5.500 د.ب إصدار دفتر شيكات 50 ورقة 

2.750 د.ب إصدار دفتر شيكات الكتروني 25 ورقة  

5.500 د.ب إصدار دفتر شيكات الكتروني 50 ورقة  

إصدار دفتر شيكات حسب الطلب  حسب التصميم

2.200 د.ب إرسال دفتر شيكات غير مستلم بالبريد

5.500 د.ب إيقاف صرف الشيك 

2.200 د.ب كونتر شيك 

 15.400 د.ب لعدم كفاية الرصيد/ راجع الساحب/ال يوجد ترتيب مسبق/الحساب مغلق
11.000 د.ب ألسباب أخرى

شيك مرّجع

 15.400 د.ب لعدم كفاية الرصيد /  ال يوجد ترتيب مسبق
11.000 د.ب ألسباب أخرى

شيك الكتروني مرّجع

شراء شيك )بالعملة األجنبية(  3.300 د.ب للشيك الواحد

شيك عند الطلب/ شيك إداري/ شيك مصدق عليه  3.300 د.ب للشيك الواحد

مجانًا إلغاء شيك إداري/ شيك مصدق عليه 

إلغاء شيك مصرفي تحت الطلب  5.500 د.ب + سعر الصرف الساري

الشيكات المسحوبة على بنك البحرين الوطني
والمرسلة للتحصيل من بنك محلي: %0.1375

الحد األدنى د.ب. 3.481 والحد األقصى د.ب. 28.613  

الشيكات اآلخرى المستلمة أو المرسلة للسحب: %0.1375
الحد األدنى د.ب. 3.315 والحد األقصى د.ب. 27.250 

تحصيل شيكات بالعملة األجنبية/ )غير الدينار البحريني(  

مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي

خطابات  الحسابات التجارية 

الخدمة  الرسوم

11.000 د.ب خطاب مرجعي   

11.000 د.ب خطاب قرض مستحق

مجانًا خطاب تفصيلي/ شهادات حسابات )الفرع(

22.000 د.ب خطاب تأكيد التدقيق 

مجانًا خطاب رأس مال 

مجانًا  شهادة إيداع رأس مال للشركات تحت التأسيس 

ثابت

ثابت

جميع األسعار المذكورة أعاله شاملة 10% ضريبة القيمة المضافة، أينما ينطبق. 

جميع األسعار المذكورة أعاله شاملة 10% ضريبة القيمة المضافة، أينما ينطبق. 



دليل الخدمات والرسوم 
الشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

الكشوفات المصرفية

اإلنترنت البنكي للشركات

منتجات التمويل التجاري

الخدمة  الرسوم

ال يوجد  كشف حساب إلكتروني

27.500 د.ب/ شهريًا رسالة سويفت 940 )إلى عنوان سويفت(

مجاًنا حتى مرتين سنويًا
0.330 د.ب للصفحة إذا كان أكثر من مرتين سنويًا - بحد أقصى 5.500 د.ب

كشف الحساب

الخدمة  الرسوم

ملغاة  الرسوم الشهرية 

ملغاة  الرسوم اإلدارية 

رسوم التنفيذ على حسب التنفيذ

الخدمة  الرسوم

وفق العقد المتفق عليه أو0.1375% شهريًا بحد أدنى 27.500  د.ب تدفع مقدمًا 
13.200 د.ب
27.500 د.ب 
11.000 د.ب

وفق ما هو ساري لعمولة الفتح 
11.000 د.ب

وفق ما هو ساري لعمولة الفتح 
ال استرجاع 

49.500 د.ب 

رسوم اعتماد مستندي لالستيراد 
عمولة فتح / إصدار اعتماد مستندي

بالبريد 
اعتماد مستندي بالتلكس/سويفت بالكامل

سويفت أو اعتماد مستندي مسبق اإلشعار بالسويفت
تعديل- تمديد تاريخ الصالحية/ زيادة القيمة 

تعديالت أخرى 
اعتماد مستندي الجل – قبول

إلغاء/ عدم استخدام االعتماد المستندي
رسوم وجود اختالفات 

0.1375% ثابت بحد أدنى 27.500 د.ب
1.1 د.ب لكل عملية متابعة 

16.500% ثابت
16.500% ثابت
5.500% ثابت

0.110% بحد أدنى 3.300 د.ب وحد أقصى 27.500 د.ب
0.1375% ثابت بحد أدنى 3.300 د.ب وحد أقصى 27.500 د.ب
0.1375% ثابت بحد أدنى 3.300 د.ب وحد أقصى 27.500 د.ب

5.500% ثابت

بوالص التحصيل المستندية وشيكات للتحصيل
تحصيل بوالص مستندية   

متابعة
البوليصة المسترجعة )تحتسب على البنوك المحول للبوليصة المسترجعة (

التسليم بدون دفع 
تسليم بوليصة الشحن الجوي أو إصدار أمر تسليم  لبوليصة الشحن

الدفع على شيكات بنفس العملة للتحصيل 
شيكات مسحوبة على حسابنا أرسلت للتحصيل من جانب البنك المحلي

جميع الشيكات األخرى المستلمة أو المرسلة للتحصيل 
بوليصة مسترجعة 

0.275% ثابت بحد أدنى 27.500 د.ب 
وفق االتفاقية المبرمة، أو 0.1375% شهريًا بحد أدنى 16.500 د.ب

على أساس حالة بحالة 
0.1375% شهريًا بحد أدنى 16.500 د.ب تدفع مقدمًا للخدمات المصرفية 

للشركات و27.500 د,ب للخدمات المصرفية التجارية 
16.500 د.ب 

رسوم خطابات الضمان 
الشحن والدفع 

إصدار خطاب ضمان 
خطاب ضمان  من البنوك 

تعديالت 

إلغاء خطاب الضمان 

11.000 د.ب 
82.500 د.ب 
27.500 د.ب 
71.500 د.ب 
11.000 د.ب 
11.000 د.ب 

0.1375% ثابت بحد أدنى 22.000 د.ب 
على أساس حالة بحالة 

0.1375% شهريًا بحد أدنى 22.000 د.ب
44.000 د.ب 
16.500 د.ب

رسوم اعتماد مستندي للتصدير 

تبليغ عن االعتماد المستندي 
تبليغ عن االعتماد المستندي عبر البنك 

تبليغ عن االعتماد المستندي عبر سويفت 
تبليغ عن االعتماد المستندي عبر تعديالت 

تبليغ عن االعتماد المستندي عبر سويفت المعدل
التعديالت )اعتماد مستندي للتصدير( 

التفاوض 
التأكيد 
القبول 

رسوم االسترداد 
رسوم وجود اختالفات

مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي

جميع األسعار المذكورة أعاله شاملة 10% ضريبة القيمة المضافة، أينما ينطبق. 


