
رسوم وأجور الخدمات المصرفية للشركات

Fees Details

Withdrawal and Deposit in Foreign Currency Accounts Free

Closing Account Fee Free

Investment Deposits
Minimum Opening Balance (Normal Deposit) 1,000

الحسابات

رسوم الشيكات

20 د.ب الحد األدنى لفتح حساب التوفير 

50 د.ب الحد األدنى لفتح حساب تجوري اإلسالمي  

1 د.ب شهريًا  رسوم ألقل من الحد األدنى (20 د.ب) للرصيد لحسابي التوفير وتجوري 

300 د.ب الحد األدنى للحساب الجاري 

5 د.ب شهريًا رسوم  ألقل من الحد األدنى لرصيد الحساب الجاري  

ما يعادل 500,000 دوالر  الحد األدنى لرصيد الحساب تحت الطلب (الحتساب الربح) 

300 د.ب  الحد األدنى لرصيد الحساب تحت الطلب  

20 د.ب شهريًا رسوم ألقل من الحد األدنى لرصيد الحساب تحت الطلب  

1% من المبلغ المسحوب أو 11 د.ب كحد أدني السحب النقدي من حسابات العمالت األجنبية  

1% من المبلغ المودع أو 11 د.ب كحد أدنى  اإليداع النقدي في حسابات العمالت األجنبية  

1.1 د.ب (ألقل من 500 د.ب) السحوبات النقدية من البنك 

11 د.ب  إعادة تفعيل حساب غير نشط  

22 د.ب  شهادة رصيد وشهادات تأكيد أخرى   

22 د.ب  خطاب تأكيد التدقيق  

11 د.ب خطاب شركة تحت التأسيس  

22 د.ب  خطاب مرجعي لالئتمان  

11 د.ب/ الصفحة  التحقق من الوثائق والشيكات وغيرها 

   

5.5 د.ب إصدار دفتر شيكات ٢٥ ورقة  

11 د.ب إصدار دفتر شيكات ٥٠ ورقة  

حسب التصميم   طباعة الشيكات الخاصة 

5.5 د.ب  إرسال دفتر الشيكات بالبريد  

14 د.ب   شيك مرجع (بسبب عدم كفاية الرصيد) 

5 د.ب   شيك مرجع (بسبب عطل تقني)  

5.5 د.ب  طلب إيقاف شيك  

5.5 د.ب  إصدار شيك تحت الطلب/شيك إداري 

5.5 د.ب  إيقاف أو إلغاء شيك تحت الطلب أو الشيك اإلداري  

1.1 د.ب إصدار شيك من الكاشير 

رسوم تحصيل الشيكات

3.3 د.ب + 2.2 د.ب للبريد  داخل البحرين    -

3.3 د.ب + 5.5 د.ب للبريد  داخل دول مجلس التعاون الخليجي    -

3.3 د.ب + 11 د.ب للبريد  للدول أخرى    -

5.5 د.ب + 5.5 د.ب للبريد  الشيك المرجع من دول مجلس التعاون الخليجي   -

5.5 د.ب + 11 د.ب للبريد  الشيك المرجع من دول أخرى   -



رسوم وأجور الخدمات المصرفية للشركات

Fees Details

Foreign Currency Transaction Fees

US Dollar  2.25% (4)

 %57.2 rehtO (4)

Between 99% to 67% of Term 80%

Between 66% to 50% of Term 53.33%

Between 49% to 33% of Term 40%

Less than 33% of Term 26.66%

Debit Cards
First Issue of ATM Card and PIN Free

ATM Card Replacement on Customer’s Request  5.25

PIN Replacement Fee on Customer’s Request  2.10

Transaction Copy Request Fee 5.25

ATM Utilization Fees

Transaction 

Withdrawal 

Balance Enquiry 

25 Leaves Cheque Book BD2.625

50 Leaves Cheque Book BD5.25

BD14

Demand Draft BD3.15

Cancellation of Draft  Free

Manager Cheque BD2.10

Cancellation of Manager Cheque Free

Stop Cheque (Per Cheque) BD5.25 

Copy of Statement Up to 2 Times a Year Free

Copy of Statement More Than 2 Times a Year (1)

BD0.300 Per Page Maximum of BD5.25 BD0.315 

Copy of Cheque, Voucher or Other Documents BD5.25

Audit Confirmation Letter  BD21

Certificate of Balance and Other Confirmations BD10.50

Internal Free

Local BD0.105

GCC BD5.25 + Correspondence Charges

International BD5.25 + Correspondence Charges

BD5.25

Cancellation Standing Order Before Transmission  BD5

Benefit  GCC  International

Free 1 2.10

Free 1.05 1.05

Free 1 -

  

  

  

Foreign Currency Transaction Fees

US Dollar  2.25% (4)

 %57.2 rehtO (4)

Minimum Opening Balance (Normal Deposit) 1,000

Minimum Opening Balance (Special Deposit) 50,000

Premature Breakage Profit Compensation

Percentage of original Terms Elapsed Percentage of Due Profits for the Elapsed Period to be Paid

Between 99% to 67% of Term 80%

Between 66% to 50% of Term 53.33%

Between 49% to 33% of Term 40%

Less than 33% of Term 26.66%

Debit Cards
First Issue of ATM Card and PIN Free

ATM Card Replacement on Customer’s Request  5.25

PIN Replacement Fee on Customer’s Request  2.10

Transaction Copy Request Fee 5.25

ATM Utilization Fees

Transaction 

Withdrawal 

Balance Enquiry 

  

  

Copy of Statement Up to 2 Times a Year Free

Copy of Statement More Than 2 Times a Year (1)

BD0.300 Per Page Maximum of BD5.25 BD0.315 

Copy of Cheque, Voucher or Other Documents BD5.25

Audit Confirmation Letter  BD21

Certificate of Balance and Other Confirmations BD10.50

Internal Free

Local BD0.105

GCC BD5.25 + Correspondence Charges

International BD5.25 + Correspondence Charges

BD5.25

Cancellation Standing Order Before Transmission  BD5

Fawri+ (BD100 or less) Free

Fawri+ (above BD100 and up to BD1,000) BD0.105

Fawri (salary) per record BD0.005 

Fawri (other) per transaction BD0.105 

Fawateer Free

Swift Transfer within Bahrain BD0.105

Swift Transfer outside Bahrain BD5.250 + Correspondence Charges

Swift Confirmation BD2.100

Benefit  GCC  International

Free 1 2.10

Free 1.05 1.05

Free 1 -

  

Fawri+ (BD100 or less) Free

Fawri+ (above BD100 and up to BD1,000) BD0.105

Fawri (salary) per record BD0.005 

Fawri (other) per transaction BD0.105 

Fawateer Free

Swift Transfer within Bahrain BD0.105

Swift Transfer outside Bahrain BD5.250 + Correspondence Charges

Swift Confirmation BD2.100

Benefit  GCC  International

Free 1 2.10

Free 1.05 1.05

Free 1 -

نسخ الكشوفات، الشيكات والقسائم

أوامر الدفع المستديمة طلبات التحويل المتعددة (المجدولة)

التحويالت / الحواالت الفورية

1.1 د.ب للصفحة الواحدة، بحد أدنى 3.3 د.ب، وحد أقصى 55 د.ب نسخة من كشف الحساب (إلى سنة واحدة)  

2.2 د.ب للصفحة الواحدة، بحد أدنى 5.5 د.ب، وحد أقصى 110 د.ب نسخة من كشف الحساب (أكثر من سنة)  

5.5 د.ب  نسخة من شيك أو قسيمة أو أي وثيقة أخرى  

1.1 للصفحة الواحدة   نسخة من كشف حساب مختوم 

التحويل اليدوي:  

مجانًا  التحويل الداخلي   -

0.110 د.ب  التحويل للبنوك المحلية   -

11 د.ب  التحويل لدول مجلس التعاون والدول األخرى    -

التحويل اإللكتروني:  

مجانًا التحويل الداخلي    -

 0.110 التحويل للبنوك المحلية   -

7.7 د.ب  التحويل لدول مجلس التعاون والدول األخرى   -

11 د.ب   عدم كفاية الرصيد (انكشاف حساب التحويل) 

5.5 د.ب  إلغاء األوامر الدائمة قبل اإلرسال  

2.2 د.ب  تعديل أوامر التحويل 

33 د.ب تؤخذ مره واحدة عند األصدار رسوم تغطية   

التحويل اليدوي:  

مجانًا  التحويل الداخلي 

مجانًا  التحويل عن طريق خدمة (فوري+) حتى 100 د.ب 

0.110 د.ب التحويل عن طريق خدمة (فوري+) من 100 د.ب إلى 1000 د.ب 

0.110 التحويل عن طريق خدمة (فوري)لغير تحويل الراتب 

0.006 د.ب  التحويل بخدمة فوري (لدفع الرواتب)  

0.440 د.ب  RTGS التحويل عن طريق نظام

9.9 د.ب + رسوم البنك المراسل التحويل لدول مجلس التعاون الخليجي و الدول االخرى   

مجانًا  الدفع عن طريق خدمة (فواتير) 

التحويل االلكتروني:  

مجانًا  التحويل الداخلي 

مجانًا  التحويل عن طريق خدمة (فوري+) حتى 100 د.ب 

0.110 د.ب التحويل عن طريق خدمة (فوري+) من 100 د.ب إلى 1000 د.ب 

0.110 التحويل عن طريق خدمة (فوري)لغير تحويل الراتب 

0.006 د.ب  التحويل بخدمة فوري (لدفع الرواتب)  

0.440 د.ب  RTGS التحويل عن طريق نظام

6.6 د.ب + رسوم البنك المراسل التحويل لدول مجلس التعاون الخليجي و الدول االخرى   

مجانًا  الدفع عن طريق خدمة (فواتير) 

2.2 د.ب  تأكيد تلكس/ سويفت 

5.5 د.ب  تعديل/رفض التحويل (الدينار البحريني) 

11 د.ب  تعديل/رفض التحويل (العمالت األجنبية)  

11 د.ب  طلب معلومات عن عمليات التحويل  



رسوم وأجور الخدمات المصرفية للشركات

Fees Details

  

الودائع االستثمارية 

BisB Digital لكترونية�الخدمة ا

1,000 د.ب  الحد األدنى للحساب (الوديعة العادية)  

50,000 د.ب  الحد األدنى للحساب (الوديعة الخاصة)  

كسر الوديعة بالدينار البحريني قبل االستحقاق (النسبة المئوية لألرباح المستحقة عن الفترة المنقضية) 

%85 للفترة أكثر من 60% الى %100    -

%51 للفترة أكثر من 50% الى %60    -

%42.5 للفترة أكثر من 33% الى %50    -

%28.05 للفترة من  ٣٣٪ أو ٌأقل   -

11 د.ب  رسوم كسر الوديعة  

كسر الوديعة بعمالت أخرى قبل االستحقاق (دفع النسبة المئوية لألرباح المستحقة عن الفترة المنقضية) 

%90 للفترة أكثر من 60% الى %100    -

%54 للفترة أكثر من 50% الى %60    -

%45 للفترة أكثر من 33% الى %50    -

%29.7 للفترة من  33% أو ٌأقل   -

11 د.ب  رسوم كسر الوديعة 

11 د.ب رسوم تطبيق تدفع لمرة واحدة  

معفية رسوم شهرية  

معفية  رسوم إدارية  


