
1. احل�سابات

التوفري
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احلد االأدنى للر�صيد:  20 د.ب اأو 50 دوالر اأمريكي

ر�صوم احلد االأدنى للر�صيد:  1د.ب اأو 3 دوالر اأمريكي لكل �صهر                                                                 

ر�صوم احلد االأدنى للر�صيد:  ال توجد ر�صوم امل�صاربة

15 د.بر�صوم اإدارية متعلقة بالتخارج من امل�صاربة

ح�صابي
 احلد االأدنى للر�صيد: 10 د.ب

ر�صوم احلد االأدنى للر�صيد: 1 د.ب

ثمار

  احلد االأدنى للر�صيد:  20 د.ب 

احلد االأدنى للتاأهل لل�صحب: 30 د.ب 

ر�صوم احلد االأدنى للر�صيد: 1 د.ب 

اجلاري

احلد االأدنى للر�صيد:  300 د.ب/1,000 دوالر اأمريكي/1,000 يورو 

 /5,000 ريال �صعودي / 1,000 فرنك �صوي�رسي/

5,000 ريال قطري / 5,000 درهم اإماراتي / 1,000 جنيه اإ�صرتليني

ر�صوم احلد االأدنى للر�صيد: 5 د.ب/15 دوالر اأمريكي/ 15 يورو / 

 50 ريال �صعودي/ 15 فرنك �صوي�رسي/ 50 ريال قطري /

50 درهم  اإماراتي / 15 جنيه اإ�صرتليني

2. بطاقة اخل�سم

جمانًااالإ�صدار االأول للبطاقة والرقم ال�رسي

5 د.با�صتبدال البطاقة اأو الرقم ال�رسي

جمانًاا�صتخدام اأجهزة ال�رساف االآيل يف البحرين

1 د.ب لكل عمليةا�صتخدام اأجهزة ال�رساف االآيل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

2 د.ب لكل عمليةا�صتخدام اأجهزة ال�رساف االآيل خارج دول جمل�س التعاون اخلليجي

5 د.بر�صوم اإ�صرتداد املبلغ املخ�صوم )للمطالبات املرفو�صة فقط(

1٫50% عمولة �رسف العمالت االأجنبية 

3. ال�سيكات 

اإ�صدار دفرت ال�صيكات 

 5 د.ب لكل دفرت �صيكات )50 �صفحة(  

 دفاتر ال�صيكات امل�صممة ب�صكل خا�س: 5 د.ب ر�صوم اإدارية 

)ال ت�صمل ر�صوم الطباعة(

2 د.باإر�صال دفرت ال�صيكات عرب الربيد

ال�صيكات املرجعة ب�صبب راجع ال�صاحب, تقدمي ال�صيك مرة اأخرى اأو 

مل يتم الرتتيب له
14 د.ب

7 د.بال�صيكات املرجعة الأ�صباب اأخرى

10 د.ب عن كل �صيكطلب اإيقاف �رسف ال�صيك

�صيكات التح�صيل خارج البحرين
0٫125% من املبلغ )احلد االأدنى 7٫5 د.ب, احلد االأق�صى 20 د.ب( 

باالإ�صافة اإىل ر�صوم البنك االآخر و ر�صوم الربيد

جدول رسوم الخدمات - لألفراد
)تطبق هذه الرسوم اعتبارًا من يونيو2017(



4. البطاقات االئتمانية

جمانًااالإ�صدار االأول للبطاقة والرقم ال�رسي

5 د.با�صتبدال البطاقة اأو الرقم ال�رسي

2 د.ب باالإ�صافة اإىل 500 فل�س لكل �صفحةن�صخة اإ�صافية من ك�صف احل�صاب

5 د.ب )يدفع حل�صاب اخلريات(الدفع املتاأخر

جمانًاجتاوز احلد االئتماين )لغاية 10 % من حد البطاقة االئتماين(

3 د.بالزيادة املوؤقتة للحد االإئتماين

جمانًاالتاأمني التكافلي على احلياة

4 د.ب لكل عمليةال�صحب النقدي 

5 د.بر�صوم اإ�صرتداد املبلغ املخ�صوم )للمطالبات املرفو�صة فقط(

جمانًااإ�صدار بطاقة اإ�صافية

1٫50 %عمولة �رسف العمالت االأجنبية

�صهادة الر�صيد املتبقي من بطاقة االئتمان 
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10 د.ب  

10 د.ب�صهادة اإلغاء البطاقة

2 د.بحتويل الر�صيد من بطاقة االئتمان / البطاقة االإلكرتونية اإىل احل�صاب

5.  ن�سخة من ك�سف ح�ساب اأو �سيك اأو ق�سيمة  اأو اأية وثائق اأخرى

2 د.ب باالإ�صافة اإىل 500 فل�س لكل �صفحةن�صخة من ك�صف احل�صاب

4 د.ب لكل ن�صخةن�صخة من �صيكات اأو ق�صائم اأو وثائق اأخرى

6. التحويالت

التحويل بني احل�صابات لدى بنك االإثمار
عرب الفروع: 1 د.ب

من خالل اخلدمات امل�رسفية عرب االإنرتنت: جمانًا

فوري +
  لغاية 100 د.ب: جمانًا                                                   

اأكرث من 100 د. ب ولغاية 1,000 د.ب: 100 فل�س لكل معاملة

100 فل�س لكل عمليةفوري 

5 فل�س لكل معاملة )تطبق على احل�صابات يف البنوك االأخرى(فوري )حتويل الرواتب(

جمانًا فواتري

حتويالت ال�صويفت �صمن دول جمل�س التعاون اخلليجي بالعمالت 

اخلليجية

 عرب الفروع:  6 د.ب

من خالل اخلدمات امل�رسفية عرب االإنرتنت:  4 د.ب

خارج دول جمل�س التعاون اخلليجي
عرب الفروع:  8 د.ب

من خالل اخلدمات امل�رسفية عرب االإنرتنت: 6 د.ب



7. اأمر حتويل منتظم

عرب الفروع 1 د.بالتحويل بني احل�صابات لدى بنك االإثمار

عرب الفروع 2 د.ب,  باالإ�صافة اإىل ر�صوم التحويلالتحويل اإىل بنوك اأخرى

1 د.بتعليمات غري منجزه لعدم توفر ر�صيد كايف

1 د.بطلب تعديل

200 فل�سالتحويل اإىل ح�صابات اجلمعيات اخلريية لدى بنك االإثمار

8. ر�سوم اخلدمات االأخرى

ال�صحب النقدي من الفروع �صمن حدود بطاقة ال�رساف االآيل
3 د.ب �]3[�

1 % من املبلغ )بحد اأدنى 5 د.ب( ال�صحب النقدي من ح�صاب بنف�س العملة االأجنبية

 اإقفال احل�صاب خالل ثالثة �صهور من فتحه

)با�صتثناء ح�صابات امل�صاربة(
20 د.ب 

1 د.ب لكل 50 د.بعد النقود املعدنية

ال�صغرية 75 د.ب/ املتو�صطة 150 د.ب/ الكبرية 250 د.بخزائن الودائع

100 د.بمبلغ التاأمني خلزائن الودائع )ي�صرتد عند االإلغاء(

9. التمويالت

التمويل ال�سخ�سي و متويل ال�سيارات

للموظفني و املتقاعدين : 200 د.ب /الأ�صحاب االأعمال: 250 د.بالر�صوم االإدارية

1% من الر�صيد امل�صتحق اأو 100 د.ب, اأيهما اأقلر�صوم الت�صديد املبكر

2 د.بطلب تاأكيد اإ�صايف على عملية ال�صويفت

5 د.بطلب تعديالت على عملية ال�صويفت

4 د.باإ�صرتجاع اأو اإلغاء عملية ال�صويفت

5 د.باإ�صدار / اإلغاء حوالة

7 د.ب باالإ�صافة اإىل ر�صوم ال�صويفتاإيقاف �رسف حوالة عرب ال�صويفت

2 د.بن�صخة من ال�صويفت

3 د.باإ�صدار �صيك اإداري

10 د.ب لكل �صيكاإيقاف �رسف �صيك اإداري



التمويل العقاري

الر�صوم االإدارية

 للموظفني واملتقاعدين: 1% من مبلغ التمويل اأو 700 د.ب, اأيهما اأقل 

باالإ�صافة اإىل ر�صوم التثمني

 الأ�صحاب االأعمال: 1% من مبلغ التمويل اأو 1,500 د.ب, اأيهما اأقل 

باالإ�صافة اإىل ر�صوم التثمني

50 د.بر�صوم تثمني العقار 

ر�صوم الت�صديد املبكر

للعقارات لغر�س ال�صكن- 0٫75% من املبلغ امل�صتحق اأو 200 د.ب, 

اأيهما اأقل  

للعقارات لغر�س اال�صتثمار- املبلغ املتبقي باالإ�صافة اإىل 20% من 

االأرباح املتبقية                                   

10 د.بن�صخة من وثيقة امللكية

50 د.بت�صليم موؤقت لوثيقة امللكية

50 د.بحتويل وثيقة امللكية 

ح�صب التكلفةالتاأمني التكافلي على احلياة )ي�صمل كل اأنواع التمويالت(

الدفع املتاأخر لالأق�صاط )ي�صمل كل اأنواع التمويالت(
 0٫05% من مبلغ الق�صط عن كل يوم تاأخري ح�صب عقد التمويل 

)يدفع حل�صاب اخلريات( 

10. �سهادات اأو وثائق اأخرى

�صهادة ر�صيد ح�صاب التمويل 
�]2[

15 د.ب 

�صهادة براءة الذمة  / ر�صالة برباءة الذمة الإدارة املرور
 اأول �صهادة جمانًا
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حتت�صب 10 د.ب لكل �صهادة اإ�صافية  

25 د.بر�صالة ال�رسكات قيد التاأ�صي�س

25 د.بتقرير مدقق احل�صابات 

10 د.باإ�صدار �صهادة بر�صيد احل�صاب

10 د.ب�صهادات اخرى

النقاط أدناه تستند على شروط مصرف البحرين املركزي:

يعفى االأيتام واالأرامل واملتقاعدين وامل�صتفيدين من م�صاعدات وزارة التنمية االجتماعية و ذوي االحتياجات اخلا�صة والطلبة 
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واملواطنني البحرينيني الذين تقل رواتبهم عن 250 دينار بحريني من ر�صوم احلد االأدنى حل�صابات التوفري.    

يعفى املتقاعدون من هذه الر�صوم.  
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 .  يعفى ذوي االحتياجات اخلا�صة من هذه الر�صوم 
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يرجى مراعاة اأن الر�صوم وامل�صاريف املو�صحة يف اجلدول اأعاله قد تتغري من وقت اإىل اآخر.   
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