
الحسابات

بطاقات الصراف ا�لي

الحسابات
20 دينار بحريني الحد ا�دنى لرصيد فتح حساب التوفير/تحويل الراتب 

50 دينار بحريني الحد ا�دنى لرصيد تجوري ا�سالمي 

1 دينار بحريني رسوم الحد ا�دنى لرصيد حساب التوفير/تجوري ا�سالمي/تحويل الراتب (1) (3) 

300 دينار بحريني الحد ا�دنى لرصيد الحساب الجاري 

2 دينار بحريني رسوم الحد ا�دنى لرصيد الحساب الجاري (3) 

1.05 دينار بحريني  رسوم السحوبات النقدية من الفرع (المبلغ المسحوب أقل من 500 دينار بحريني) 

مجاًنا رسوم السحب وا�يداع في حسابات العمالت ا�جنبية 

مجاًنا رسوم إغالق الحساب 

الوديعة االستثمارية
1,000 دينار بحريني الرصيد ا�دنى لفتح الودائع االستثمارية العادية 

50,000 دينار بحريني الرصيد ا�دنى لفتح الودائع االستثمارية الخاصة 

نسبة ا�رباح المدفوعة في حال كسر الوديعة قبل االستحقاق

نسبة ا�رباح المدفوعة من إجمالي الربح المستحق للفترة المنقضية نسبة الفترة المنقضية من االستحقاق ا�صلي 

%80 من 99% إلى 67% من الفترة   

%53.33 من 66% إلى 50% من الفترة   

%40 من 49% إلى 33% من الفترة   

%26.66 أقل من 33% من الفترة   

مجاًنا ا�صدار ا�ول لبطاقة الصراف ا¡لي والرقم السري 

5.5 دينار بحريني استبدال بطاقة الصراف ا¡لي بطلب الزبون 

2.2 دينار بحريني استبدال الرقم السـري  

5.5 دينار بحريني طلب نسخة من المعامالت المصرفية 

رسوم السحب النقدي عبر الصراف ا�لي

دولي دول مجلس التعاون  بنفت  معاملة مصرفية 

2.2 دينار  بحريني 1.1 دينار بحريني  مجاًنا  سحب   

1.1 دينار بحريني 1.1 دينار بحريني  مجاًنا  االستفسار عن الرصيد   

- 1 دينار بحريني  مجاًنا  المبالغ الغير الكافية   

رسوم الشيكات
2.63 دينار بحريني إصدار دفتر شيكات 25 ورقة 

5.25 دينار بحريني إصدار دفتر شيكات 50 ورقة 

14 دينار بحريني رسوم الشيكات المرجعة 

3.15 دينار بحريني إصدار حوالة تحت الطلب 

مجاًنا إلغاء حوالة تحت الطلب 

2.10 دينار بحريني إصدار شيك اداري 

مجاًنا إلغاء شيك اداري 

5.25 دينار بحريني طلب إيقاف شيك (للشيك) 

نسخة من كشف الحساب، الشيك أو القسيمة
مجاًنا نسخة من كشف الحساب (مرتان في السنة) (1) 

نسخة من كشف الحساب (أكثر من مرتان في السنة) (1)

315 فلس  300 فلس للصفحة، 5 دينار بحريني كحد أقصى 

5.25 دينار بحريني نسخة من شيك، قسيمة أو مستندات أخرى 

21 دينار بحريني  رسالة الموافقة على التدقيق 

10.50 دينار بحريني شهادة رصيد الحسابات أو شهادات التأكيد ا�خرى 

الطلبات الدائمة (أمر الدفع المستديم)
مجاًنا داخل البنك 

110 فلس محلًيا  

5,25 دينار بحريني + رسوم بنك التحصيل دول مجلس التعاون 

5.25 دينار بحريني + رسوم بنك التحصيل دولًيا 

5.25 دينار بحريني رسوم عدم وجود رصيد كافي 

5 دينار بحريني إلغاء طلب التحويل الدائم قبل االعتماد 

التحويالت 
مجاًنا فوري+ (100 دينار بحريني أو أقل)  

105 فلس فوري+ (أكثر من 100 دينار بحريني وحتى 1,000 دينار بحريني)  

0.005 فلس فوري (رواتب) 

105 فلس فوري (أخرى) 

مجاًنا فواتير  

105 فلس تحويل سويفت في البحرين  

5.25 دينار بحريني + رسوم بنك التحصيل تحويل سويفت خارج البحرين   

2.100 دينار بحريني تأكيد سويفت   

الرسوم ا�دارية للتمويالت
126 دينار بحريني التمويل الشخصي 

105 دينار بحريني تمويل السيارات 

%0.788 من قيمة التمويل التمويل العقاري 

315 دينار بحريني تمويل السكن االجتماعي (مزايا) 

مجاًنا لمرة واحدة في السنة شهادة مديونية (2) 

10 دينار بحريني �كثر من مرة في السنة  

مجاًنا خالل 6 أشهر من سداد المعاملة  رسالة برائة ذمة 

5 دينار بحريني بعد 6 أشهر من سداد المعاملة  

10 دينار بحريني رسوم تأجيل ا�قساط بطلب الزبون  

تطبق الرسوم المدفوعة ل½طراف الثالثة بدون أي زيادة رسوم التثمين والتأمين والتسجيل العقاري و الرسوم الحكومية ا�خرى   

%1 من الرصيد المتبقي للتمويل بما ال يتعدى 100 دينار بحريني  رسوم السداد المبكر (للتمويالت الشخصية و تمويالت السيارات) 

%0.75 من الرصيد المتبقي للتمويل بما ال يتعدى 200 دينار بحريني  رسوم السداد المبكر (للتمويالت السكنية) 

PayPal خدمات
1% من المبلغ 2.68 دوالر أمريكي كحد أدنى و26.81 دوالر كحد أقصى  PayPal تعبئة حساب

1% من المبلغ 2.68 دوالر أمريكي كحد أدنى و26.81 دوالر كحد أقصى  PayPal السحب من حساب

رسوم تحويل العمالت ا�جنبية لمعامالت البطاقة

(4) %2.48 الدوالر ا�مريكي   

(4) %3.03 العمالت ا�خرى   

20 دينار بحريني الحد ا�دنى لرصيد فتح حساب التوفير/تحويل الراتب 

50 دينار بحريني الحد ا�دنى لرصيد تجوري ا�سالمي 

1.10 دينار بحريني رسوم الحد ا�دنى لرصيد حساب التوفير/تجوري ا�سالمي/تحويل الراتب (1) (3) 

300 دينار بحريني الحد ا�دنى لرصيد الحساب الجاري 

2.20 دينار بحريني رسوم الحد ا�دنى لرصيد الحساب الجاري (3) 

1.10 دينار بحريني  رسوم السحوبات النقدية من الفرع (المبلغ المسحوب أقل من 500 دينار بحريني) (1) 

مجاًنا رسوم السحب وا�يداع في حسابات العمالت ا�جنبية 

مجاًنا رسوم إغالق الحساب 

   

الوديعة االستثمارية

1,000 دينار بحريني الرصيد ا�دنى لفتح الودائع االستثمارية العادية 

50,000 دينار بحريني الرصيد ا�دنى لفتح الودائع االستثمارية الخاصة 

نسبة ا�رباح المدفوعة في حال كسر الوديعة قبل االستحقاق

نسبة ا�رباح المدفوعة من إجمالي الربح المستحق للفترة المنقضية نسبة الفترة المنقضية من االستحقاق ا�صلي للدينار البحريني 

85% من %99 إلى %67 من الفترة   

51% من %66 إلى %50 من الفترة   

42.50% من %49 إلى %33 من الفترة   

28.05% أقل من %33 من الفترة   

BD11 كسر الوديعة   

نسبة ا�رباح المدفوعة من إجمالي الربح المستحق للفترة المنقضية نسبة الفترة المنقضية من االستحقاق ا�صلي للعمالت ا�خرى 

90% من %99 إلى %67 من الفترة   

54% من %66 إلى %50 من الفترة   

45% من %49 إلى %33 من الفترة   

29.7% أقل من %33 من الفترة   

BD11 كسر الوديعة   

   



الحسابات
20 دينار بحريني الحد ا�دنى لرصيد فتح حساب التوفير/تحويل الراتب 

50 دينار بحريني الحد ا�دنى لرصيد تجوري ا�سالمي 

1 دينار بحريني رسوم الحد ا�دنى لرصيد حساب التوفير/تجوري ا�سالمي/تحويل الراتب (1) (3) 

300 دينار بحريني الحد ا�دنى لرصيد الحساب الجاري 

2 دينار بحريني رسوم الحد ا�دنى لرصيد الحساب الجاري (3) 

1.05 دينار بحريني  رسوم السحوبات النقدية من الفرع (المبلغ المسحوب أقل من 500 دينار بحريني) 

مجاًنا رسوم السحب وا�يداع في حسابات العمالت ا�جنبية 

مجاًنا رسوم إغالق الحساب 

الوديعة االستثمارية
1,000 دينار بحريني الرصيد ا�دنى لفتح الودائع االستثمارية العادية 

50,000 دينار بحريني الرصيد ا�دنى لفتح الودائع االستثمارية الخاصة 

نسبة ا�رباح المدفوعة في حال كسر الوديعة قبل االستحقاق

نسبة ا�رباح المدفوعة من إجمالي الربح المستحق للفترة المنقضية نسبة الفترة المنقضية من االستحقاق ا�صلي 

%80 من 99% إلى 67% من الفترة   

%53.33 من 66% إلى 50% من الفترة   

%40 من 49% إلى 33% من الفترة   

%26.66 أقل من 33% من الفترة   

مجاًنا ا�صدار ا�ول لبطاقة الصراف ا¡لي والرقم السري 

5.5 دينار بحريني استبدال بطاقة الصراف ا¡لي بطلب الزبون 

2.2 دينار بحريني استبدال الرقم السـري  

5.5 دينار بحريني طلب نسخة من المعامالت المصرفية 

رسوم السحب النقدي عبر الصراف ا�لي

دولي دول مجلس التعاون  بنفت  معاملة مصرفية 

2.2 دينار  بحريني 1.1 دينار بحريني  مجاًنا  سحب   

1.1 دينار بحريني 1.1 دينار بحريني  مجاًنا  االستفسار عن الرصيد   

- 1 دينار بحريني  مجاًنا  المبالغ الغير الكافية   

رسوم الشيكات
2.63 دينار بحريني إصدار دفتر شيكات 25 ورقة 

5.25 دينار بحريني إصدار دفتر شيكات 50 ورقة 

14 دينار بحريني رسوم الشيكات المرجعة 

3.15 دينار بحريني إصدار حوالة تحت الطلب 

مجاًنا إلغاء حوالة تحت الطلب 

2.10 دينار بحريني إصدار شيك اداري 

مجاًنا إلغاء شيك اداري 

5.25 دينار بحريني طلب إيقاف شيك (للشيك) 

نسخة من كشف الحساب، الشيك أو القسيمة
مجاًنا نسخة من كشف الحساب (مرتان في السنة) (1) 

نسخة من كشف الحساب (أكثر من مرتان في السنة) (1)

315 فلس  300 فلس للصفحة، 5 دينار بحريني كحد أقصى 

5.25 دينار بحريني نسخة من شيك، قسيمة أو مستندات أخرى 

21 دينار بحريني  رسالة الموافقة على التدقيق 

10.50 دينار بحريني شهادة رصيد الحسابات أو شهادات التأكيد ا�خرى 

الطلبات الدائمة (أمر الدفع المستديم)
مجاًنا داخل البنك 

110 فلس محلًيا  

5,25 دينار بحريني + رسوم بنك التحصيل دول مجلس التعاون 

5.25 دينار بحريني + رسوم بنك التحصيل دولًيا 

5.25 دينار بحريني رسوم عدم وجود رصيد كافي 

5 دينار بحريني إلغاء طلب التحويل الدائم قبل االعتماد 

التحويالت 
مجاًنا فوري+ (100 دينار بحريني أو أقل)  

105 فلس فوري+ (أكثر من 100 دينار بحريني وحتى 1,000 دينار بحريني)  

0.005 فلس فوري (رواتب) 

105 فلس فوري (أخرى) 

مجاًنا فواتير  

105 فلس تحويل سويفت في البحرين  

5.25 دينار بحريني + رسوم بنك التحصيل تحويل سويفت خارج البحرين   

2.100 دينار بحريني تأكيد سويفت   

الرسوم ا�دارية للتمويالت
126 دينار بحريني التمويل الشخصي 

105 دينار بحريني تمويل السيارات 

%0.788 من قيمة التمويل التمويل العقاري 

315 دينار بحريني تمويل السكن االجتماعي (مزايا) 

مجاًنا لمرة واحدة في السنة شهادة مديونية (2) 

10 دينار بحريني �كثر من مرة في السنة  

مجاًنا خالل 6 أشهر من سداد المعاملة  رسالة برائة ذمة 

5 دينار بحريني بعد 6 أشهر من سداد المعاملة  

10 دينار بحريني رسوم تأجيل ا�قساط بطلب الزبون  

تطبق الرسوم المدفوعة ل½طراف الثالثة بدون أي زيادة رسوم التثمين والتأمين والتسجيل العقاري و الرسوم الحكومية ا�خرى   

%1 من الرصيد المتبقي للتمويل بما ال يتعدى 100 دينار بحريني  رسوم السداد المبكر (للتمويالت الشخصية و تمويالت السيارات) 

%0.75 من الرصيد المتبقي للتمويل بما ال يتعدى 200 دينار بحريني  رسوم السداد المبكر (للتمويالت السكنية) 

PayPal خدمات
1% من المبلغ 2.68 دوالر أمريكي كحد أدنى و26.81 دوالر كحد أقصى  PayPal تعبئة حساب

1% من المبلغ 2.68 دوالر أمريكي كحد أدنى و26.81 دوالر كحد أقصى  PayPal السحب من حساب

(1)   ا�رامل وا�يتام وأصحاب االعاقة والمتقاعدين وا�فراد مستلمين ا�عانة االجتماعية من وزارة العمل والشؤون ا�جتماعية والطالب والموظفيين البحرينين الذين تقل رواتبهم عن 250 دينار بحريني شهرًيا معفيون من رسوم الحد ا�دنى
      للرصيد لحسابات التوفير.

(2)   الرسائل الموجهة للمجلس ا�على للمرأة و وزارة العمل و الشئوون ا�جتماعية أو وزارة ا�سكان ستكون معفية من الرسم.

(3)   رسوم الحد ا�دنى للرصيد تطبق حسب متوسط الرصيد الشهري في الحساب.

(4)   شامل رسوم شركات الدفع العالمية.

5.25 ً

5.25

5

ً 100

105 1,000 100

0.005

105

ً

105

5.25

2.100

126

105

%0.788

315

ً (2)

10

6 ً

6 5

10

100 %1

200 %0.75

PayPal

26.81 2.68 %1 PayPal

26.81 2.68 %1 PayPal

ً 250   (1)

  (2)

  (3)

  (4)

Fees Details

2.75 25

5.50  50

14

3.30

ً

2.20

ً

5.50

ً  (1)

(1)

0.33 5.25  300

22

11

ً

 0.11 ً

5.50

5.50 ً

5.50

ً 100

 0.11 1,000  100

0.01

 0.11

ً

 0.11

 5.50

 5.50

 2.200

20

50

1 (3) (1)

300

2 (3)

1.05 500

ً

ً

1,000

50,000

%80 %67 %99

%53.33 %50 %66

%40 %33 %49

%26.66 %33

ً

5.25

2.10

5.25

2.10 1 ً

1.05 1.05 ً

- 1 ً

2.625 25

5.25 50

14

(4) %2.25

(4) %2.75

ً
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Fees Details

ً (1)
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6 ً

6 5.25
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PayPal

 26.81  2.68  %1.05 PayPal

 26.81  2.68  %1.05 PayPal

ً األرامل واأليتام و ذوي االحتياجات الخاصة والمتقاعدين واألفراد مستلمين اإلعانة االجتماعية من وزارة العمل والتنمية االجتماعية والطالب والزبائن الذين تقل رواتبهم عن 250 دينارًا بحريني شهريا معفيون من هذه الرسوم(1)   

الرسائل الموجهة للمجلس األعلى للمرأة و وزارة العمل والتنمية األجتماعية أو وزارة االسكان ستكون معفية من الرسم.

رسوم الحد األدنى للرصيد تطبق حسب متوسط الرصيد الشهري في الحساب.

شامل رسوم شركات الدفع العالمية.
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*التمويل الشخصي: الرسوم ال تشمل تكلفة السلعة (طرف ثالث) تكلفة السلعة الدولية 12 دينار بحريني وتكلفة السلعة المحلية 26 دينار بحريني.

*تتم إضافة مبلغ التأمين على الحياة على جميع تمويالت السيارات وتمويالت منتج تسهيل الشخصي من خالل التأمين االئتماني الجماعي للبنك. أما التأمين على الحياة للتمويالت العقارية السكنية غير مشمول
في التأمين االئتماني الجماعي. تطبق الشروط واألحكام لوثيقة التأمين االئتماني الجماعي على الحياة على جميع استمارات طلب التمويل.
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2.22.22.22.22.2

تتم تغطية بطاقات اإلئتمان بموجب سياسة تكافل االجتماعي. تطبق شروط و أحكام وثيقة التأمين التكافلي الجماعي على الحياة على جميع الطلبات.
سيتم احتساب رسوم ال تسترجع بقيمة 110 د.ب سنويًا من حساب البطاقة.

يشمل رسوم أنظمة الدفع الدولية.



Fees Details

 ال يوجد

 ال يوجد

 ال يوجد

3.3  دينار بحريني*3.3  دينار بحريني*

3.3  دينار بحريني

11  دينار بحريني

2.2  دينار بحريني

2.2  دينار بحريني

5.5  دينار بحريني

%1 أو 1.1 دينار بحريني كحد أدنى %1 أو 1.1 دينار بحريني كحد أدنى 

مجاًنا

مجاًنا

مجاًنا

رسـوم وأجور مسبقة الدفع

 مسبقة الدفع "آركيد" مسبقة الدفعالرسوم واألجور

رسوم سنوية

إصدار البطاقة

تجديد البطاقة

استبدال البطاقة

استبدال الرقم السري

إضافة اجرة على المعامالت ا�جنبية:
• الدوالر االمريكي

• العمالت ا�خرى  

1

2

3

4

5

6

عدم استخدام البطاقة  

السحوبات النقدية من أجهزة الصراف ا�لي التابعة لبنوك أخرى محليا ودوليا

تحويل المبالغ من البطاقة الى حساب أخر في بنك البحرين ا�سالمي

تحويل المبالغ من البطاقة الى شيك إداري

رسوم طلب نسخة من المعاملة

رسوم المطالبات (للمطالبات المرفوضة)

7

8

9

10

11

12

13

14

*إصدار البطاقة عن طريق جهاز الـ kiosk : مجاًنا

2.48%
3.03%

 ال يوجد

 ال يوجد

3.3  دينار بحريني

2.2  دينار بحريني

2.2  دينار بحريني

5.5  دينار بحريني

مجاًنا

مجاًنا

مجاًنا

2.48%
3.03%

3.3  دينار بحريني*

5.5  دينار بحريني

%1 أو 1.1 دينار بحريني كحد أدنى 

رواد المستقبل

 ال يوجد

 ال يوجد

3.3  دينار بحريني

2.2  دينار بحريني

2.2  دينار بحريني

5.5  دينار بحريني

مجاًنا

مجاًنا

- 16.5 دينار بحريني-رسوم إصدار السوار

مجاًنا

2.48%
3.03%

السحوبات النقدية من أجهزة الصراف ا�لي التابعة لبنك البحرين ا�سالمي   


