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Ithmaar Bank is your dependable and responsive 
Islamic banking partner, with the financial strength 
and clear purpose to constantly aim higher and go 
further for those who expect more from their bank. 
We aim to encourage, support and empower those 
around us to achieve more, prosper and succeed.

Want to know more about our services?

Ask us about our wide range of Islamic banking
products and services, including:

- Financing for all your needs
- Accounts
- Modaraba investment
- Credit cards
- Safe deposit lockers
- Remittances
- Corporate banking
- Electronic banking

Licensed as an Islamic retail bank by the Central Bank of Bahrain



Your Islamic banking partner

At Ithmaar Bank we appreciate 
that everyone has different 
needs. Whether you’d like to 
make purchases with more 
flexibility, or simply enjoy 
extended benefits, we have a 
card to suit you.

With worldwide acceptance 
at almost 35.9 million outlets 
and 2.5 million ATMs and 
0.6 million other locations 
worldwide you can withdraw 
cash, make direct purchases 
at outlets or online, or conduct 
a host of transactions at any 
time and entirely at your 
convenience.

The perfect card 
for you
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Sharia compliant
Financial freedom with

card solutions
Ithmaar Bank has a range of 
flexible Sharia-compliant card 
packages, credit and debit, that 
can be perfectly matched to 
your lifestyle providing complete 
security and financial peace of 
mind. 

You can use Ithmaar Bank cards 
at millions of shops, hotels, 
restaurants and many other places 
worldwide.
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When you open an account at 
Ithmaar Bank, you will receive a 
free MasterCard Debit card.

When using the card to make 
purchases or cash withdrawal, 
the amount is deducted from 
your bank account and recorded 
in your account statement. You 
can use your Ithmaar Debit card 
to shop at millions of places all 
over the world.

You can also use your card 
anywhere, at any time, from 
Ithmaar Bank and other Banks 
ATMs in Bahrain through the 
BENEFIT network, ATMs in the 
Gulf region through the GCCNET, 
and more than a million different 
ATMs worldwide through the 
MasterCard network.

cards

Debit

Four Debit Cards to suit your 
lifestyle:

Benefits of Premier:

• Enhanced daily cash withdrawal 
limit of BD 1,000

• Enhanced daily purchase limit 
of BD 4,000

• Worldwide acceptance
• Transactions are secured by the 

security chip and your Personal 
Identification Number (PIN)

• You will be automatically 
enrolled in the MasterCard 
Moments Program which 
includes numerous benefits, 
privileges and discounts 
from prestigious brands all 
around the world. Visit www.
pricelessarabia.com

• Free access to a select airport 
lounges

• Relationship Manager 
dedicated to service you
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Benefits of Classic Debit Card:

• Worldwide acceptance
• 24 hour access to cash through 

our ATM network
• Transactions are secured by the 

security chip and your Personal 
Identification Number (PIN)

• Daily cash withdrawal limit of 
BD 500

• Daily purchase limit up to 
 BD 1,500

Benefits of 7esabi:
Youth Account that offers:-

• Worldwide acceptance
• 24 hour access to cash through 

our ATM network
• Transactions are secured by the 

security chip and your Personal 
Identification Number (PIN)

• Daily cash withdrawal limit of 
BD 100

• Daily purchase limit up to 
 BD 250
• Weekly cash prizes

Benefits of Debit Plus:

• Convert your Debit Card from 
Classic to Debit Plus free of 
charge (Terms & Conditions 
apply) 

• Enhanced cash withdrawal limit 
of BD 750

• Enhanced daily purchase limit 
of BD 2,500

• Worldwide acceptance
• Transactions are secured by the 

security chip and your Personal 
Identification Number (PIN)

• You will be automatically 
enrolled in the MasterCard 
Moments Program which 
includes numerous benefits, 
privileges and discounts 
from prestigious brands all 
around the world. Visit www.
pricelessarabia.com

• Free access to a select airport 
lounges
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The Ithmaar Bank MasterCard 
Gold, Gold Plus & Titanium, 
Sharia-compliant Credit Cards, 
give you an autonomous 
integration of values, without 
compromising Islamic principles.  

As the cardholder you will need 
to pay the monthly minimum 
payment as 5% of the closing 
balance within 25 days from 
statement date.

Benefits of Gold and Gold Plus 
Credit Card

• Free worldwide travel 
insurance.

• Salary transfer is not 

Gold, Gold Plus & Titanium

mandatory.
• Minimum repayment of 5% of 

outstanding balance per month.
• Supplementary Gold/ Gold Plus 

Credit Card for family members.
• Immediate access to more 

than 2.5 million ATMs and 
0.6 million other locations 
worldwide. 

• Welcomed at more than 35.9 
million outlets.

• Hotel discounts with MasterCard*

* For more information, visit 
 www.ithmaarbank.com

Benefits of Titanium
Credit Cards

• Free access to selected airport 
lounges.

• Free worldwide travel insurance.
• Salary transfer is not 

mandatory.
• Minimum repayment of 5% of 

outstanding balance per month.
• Supplementary Titanium Credit 

Card for family members.
• Immediate access to more 

than 2.5 million ATMs and 
0.6 million other locations 
worldwide.

• Automatic enrollment in the 
MasterCard program which 
includes privileges and 
discounts from prestigious 
brands all around the world. 
Visit www.pricelessarabia.com

• Hotel discounts with 
MasterCard*  

Required documents

• Copy of smart card.
• Copy of passport with Visa 

work permit (for non-Bahrainis)
• Three monthly bank 

statements, if required.
• Salary certificate.
• Last pay slip. 

Credit Cards
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Take advantage of our 
prestigious, Sharia-compliant, 
MasterCard Platinum Cards and 
their truly exceptional wealth of 
benefits.  Indulge in a diverse 
range of privileges; such as 
exclusive services, extended 
warranties, and enhanced 
purchased protection. 

As the cardholder you will need 
to pay the monthly minimum 
payment as 5% of the closing 
balance within 25 days from 
statement date.

Benefits of Platinum
Credit Cards

• Free access to select airport 
lounges

• Free worldwide travel 
insurance.

• Salary transfer is not 
mandatory.

• Minimum repayment of 5% of 
outstanding balance per month.

• Supplementary Platinum Credit 
Card for family members.

• Immediate access to more 
than 2.5 million ATMs and 
0.6 million other locations 
worldwide. 

Cards

Platinum

• Welcomed at more than 35.9 
million outlets.

• Automatic enrollment in the 
MasterCard program which 
includes numerous benefits, 
privileges and discounts 
from prestigious brands all 
around the world. Visit www.
pricelessarabia.com

• Hotel discounts with 
MasterCard*  

Required documents

• Copy of smart card.
• Copy of passport with Visa 

work permit (for non-Bahrainis)
• Three monthly bank 

statements, if required.
• Salary certificate.

* For more information, visit 
 www.ithmaarbank.com
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At Ithmaar Bank, you can enjoy 
a full range of Islamic banking 
products and services, all Sharia 
compliant and in accordance with 
your principles and morals.

Our renowned Sharia Supervisory 
Board is highly active and 
involved in ensuring the integrity 
of all the services and products 
that are presented to you. Our 
rigorous processes for Sharia 
supervisory, product development 
and internal auditing combine to 
bring you truly Islamic banking 
services.

When you hold an account with 
us, you enjoy access to a wide 
range of Islamic banking options:

•  ATM and Branch networks
•  Online Banking
•  Mobile Phone Banking
•  SMS Banking
•  Telephone Banking
•  Call Centre (24/7)

In addition, you are always 
protected by the bank’s advanced 
security systems.

All you need to do is visit one of 
our conveniently located Ithmaar 
Bank branches, telephone our 
customer service helpline on 
13 303030, or visit our website 
at www.ithmaarbank.com

We’ll take care of the rest for 
you!

Islamic banking

with us

Ithmaar Bank B.S.C.
PO Box 2820
Seef Tower, Al-Seef District
Manama, Kingdom of Bahrain
www.ithmaarbank.com



ميكنك مع بنك الإثمار احل�صول على 

جمموعة متنوعة و�صاملة من املنتجات 

واخلدمات امل�رصفية املتفقة مع اأحكام 

ال�رصيعة الإ�صالمية. 

وُتعرف هيئة الرقابة ال�رصعة لبنك الإثمار 

ب�صمعتها املرموقة ون�صاطاتها امل�صتمرة يف 

التاأكد من توافق جميع اخلدمات واملنتجات 

التي نقدمها لك مع اأحكام ال�رصيعة 

ال�صالمية. وت�صمن عملياتنا الدقيقة يف 

جمال الرقابة ال�رصعية وتطوير املنتجات 

بالإ�صافة اإىل التدقيق الداخلي تقدمي خدمات 

م�رصفية اإ�صالمية حقيقية لك. 

الخدمات المصرفية اإلسالمية لدى

عند قيامك بفتح ح�صاب لدينا، فاإنك تتمتع بنك اإلثمار

بال�صتفادة من جمموعة �صاملة من اخليارات 

امل�رصفية الإ�صالمية مدعومة من اأحدث 

اأنظمة احلماية الأمنية والتي ت�صم ما يلي: 

•  �سبكات وا�سعة لأجهزة ال�رصاف
      الآيل والفروع

الإنرتنت •  الأعمال امل�رصفية عرب 
النقال الهاتف  •  الأعمال امل�رصفية عرب 

•  الأعمال امل�رصفية عرب الر�سائل
      الن�سية الق�سرية

الهاتف •  الأعمال امل�رصفية عرب 
ات�سالت يعمل على مدار ال�ساعة •  مركز 

كل ما عليك القيام به هو التف�صل بزيارة 

اأحد فروع بنك الإثمار املنت�رصة يف اأماكن 

ا�صرتاتيجية ومهمة اأو الت�صال هاتفيًا 

 بخدمات الزبائن على هاتف رقم 

303030 13، اأو زيارة موقعنا على �صبكة 

www.ithmaarbank.com الإنرتنت

ونحن �صنتكفل بكل ما حتتاجه!
بنك الإثمار �ش.م.ب.

�ش.ب. 2820

برج ال�صيف، �صاحية ال�صيف

املنامة، مملكة البحرين

www.ithmaarbank.com
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اح�صل على مزايا بطاقات البالتينيوم من 

ما�صرتكارد املرموقة واملتفقة مع اأحكام 

ال�رصيعة الإ�صالمية بالإ�صافة اإىل العديد 

من الفوائد ال�صتثنائية. ا�صتمتع مبجموعة 

متنوعة من المتيازات مثل اخلدمات 

احل�رصية، وت�صكيلة وا�صعة من ال�صمانات، 

واملزيد من احلماية عند ال�رصاء.

وب�صفتك حامل البطاقة يجب عليك ت�صديد 

احلد الأدنى ال�صهري من املدفوعات والذي 

تبلغ ن�صبته 5% من ر�صيد الإقفال خالل

25 يومًا من تاريخ ك�صف احل�صاب. 

مزايا بطاقات البالتينيوم
املحددة املطار  لقاعات  جماين  دخول  	•

جماين ال�صفر  على  تاأمني  	•
اإلزاميًا لي�ش  الراتب  حتويل  	•

املبلغ  من   %5 لل�صداد  الأدنى  احلد  	•
امل�صتحق لكل �صهر

الئتمان  بطاقة  من  اإ�صافية  بطاقة  	•
البالتينيوم لأفراد الأ�رصة

 2،5 من  اأكرث  لدى  الفوري  الدخول  	•
مليون جهاز �رصاف اآيل و0،6 مليون 

موقع حول العامل

 35،9 من  اأكرث  لدى  بها  معرتف  	•
مليون حمل  

بطاقات

البالتينيوم
برنامج  يف  تلقائيًا  ت�صجيلك  �صيتم  	•

ما�صرتكارد مومنت�ش، الذي يت�صمن 

العديد من الفوائد والمتيازات 

واخل�صومات من ماركات جتارية 

مرموقة يف جميع اأنحاء العامل، قم بزيارة 

www.pricelessarabia.com

ما�صرتكارد* مع  فندقية  خ�صومات  	•

المستندات المطلوبة 
الذكية البطاقة  من  ن�صخة  	•

تاأ�صرية  مع  ال�صفر  جواز  من  ن�صخة  	•
العمل )لغري البحرينيني( 

اأ�صهر، لثالثة  احل�صاب  ك�صوفات  	•
  اإذا لزم الأمر

الراتب �صهادة  	•

*ملزيد من املعلومات، تف�صل بزيارة موقعنا
www.ithmaarbank.com :عرب الإنرتنت
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اإن بطاقات ما�صرتكارد الذهبية، الذهبية بل�ش 

والتيتانيوم من بنك الإثمار، هي بطاقات 

ائتمان متوافقة مع اأحكام ومبادئ ال�رصيعة 

الإ�صالمية، وهي متنحك جمموعة متميزة 

من القيم، دون امل�صا�ش باملبادئ الإ�صالمية.  

وكل هذا يرافقه امتيازات خا�صة تقدمها 

بطاقات بنك الإثمار.

وب�صفتك حامل البطاقة يجب عليك ت�صديد 

احلد الأدنى ال�صهري من املدفوعات والذي 

تبلغ ن�صبته 5% من ر�صيد الإقفال خالل

25 يومًا من تاريخ ك�صف احل�صاب. 

مزايا بطاقات االئتمان الذهبية 
والذهبية بلس

جماين ال�صفر  على  تاأمني  	•
اإلزاميًا لي�ش  الراتب  حتويل  	•

املبلغ  من   %5 لل�صداد  الأدنى  احلد  	•
امل�صتحق لكل �صهر

الذهبية  الئتمان  بطاقة  من  اإ�صافية  بطاقة  	•
والذهبية بل�ش لأفراد الأ�رصة

 2،5 من  اأكرث  لدى  الفوري  الدخول  	•
مليون جهاز �رصاف اآيل و0،6 مليون 

موقع حول العامل

 35،9 من  اأكرث  لدى  بها  معرتف  	•
مليون حمل  

ما�صرتكارد* مع  فندقية  خ�صومات  	•

مزايا بطاقات التيتانيوم
املحددة املطار  لقاعات  جماين  دخول  	•

جماين ال�صفر  على  تاأمني  	•

الذهبية، الذهبية بلس والتيتانيوم
بطاقات االئتمان 
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اإلزاميًا لي�ش  الراتب  حتويل  	•
املبلغ  من   %5 لل�صداد  الأدنى  احلد  	•

امل�صتحق لكل �صهر

الئتمان  بطاقة  من  اإ�صافية  بطاقة  	•
التيتانيوم  لأفراد الأ�رصة

 2،5 من  اأكرث  لدى  الفوري  الدخول  	•
مليون جهاز �رصاف اآيل و0،6 مليون 

موقع حول العامل

 35،9 من  اأكرث  لدى  بها  معرتف  	•
مليون حمل  

برنامج  يف  تلقائيًا  ت�صجيلك  �صيتم  	•
ما�صرتكارد مومنت�ش، الذي يت�صمن 

العديد من الفوائد والمتيازات 

واخل�صومات من ماركات جتارية 

مرموقة يف جميع اأنحاء العامل، قم بزيارة 

 www.pricelessarabia.com
ما�صرتكارد* مع  فندقية  خ�صومات  	•

المستندات المطلوبة 
الذكية البطاقة  من  ن�صخة  	•

تاأ�صرية  مع  ال�صفر  جواز  من  ن�صخة  	•
العمل )لغري البحرينيني( 

لزم  اإذا  اأ�صهر،  لثالثة  احل�صاب  ك�صوفات  	•
الأمر

الراتب �صهادة  	•
راتب ك�صف  اآخر  	•

*ملزيد من املعلومات، تف�صل بزيارة موقعنا
www.ithmaarbank.com :عرب الإنرتنت



مزايا بطاقة ديبت بالس
بطاقات  حتويل  احلاليني  العمالء  باإمكان  	•

اخل�صم الكال�صيكية اخلا�صة بهم 

لبطاقات ديبت بال�ش جمانًا )ح�صب 

ال�رصوط والأحكام(

د.ب  750 اليومي  النقدي  ال�صحب  حد  	•
بالبطاقة  للم�صرتيات  اليومي  احلد  	•

2،500 د.ب

العامل اأنحاء  جميع  يف  بها  معرتف  	•
خالل  من  اآمنة  امل�رصفية  معامالتك  	•

ا�صتخدام ال�رصيحة الأمنية والرقم 

ال�رصي اخلا�ش بك

برنامج  يف  تلقائيًا  ت�صجيلك  �صيتم  	•
ما�صرتكارد مومنت�ش، الذي يت�صمن 

العديد من الفوائد والمتيازات 

واخل�صومات من ماركات جتارية 

مرموقة يف جميع اأنحاء العامل، قم بزيارة 

www.pricelessarabia.com

يف  ال�صرتاحة  ل�صالت  املجاين  الدخول  	•
عدد من املطارات

بنك اإلثمار - بطاقات االئتمان وبطاقات الخصم  7

مزايا بطاقة الخصم الكالسيكية:
العامل  اأنحاء  جميع  يف  بها  معرتف  	•

ال�صاعة  النقدي على مدار  ال�صحب  اإمكانية  	•
من خالل �صبكتنا لل�رصاف الآيل

خالل  من  اآمنة  امل�رصفية  معامالتك  	•
ا�صتخدام ال�رصيحة الأمنية والرقم 

ال�رصي اخلا�ش بك

د.ب  500 اليومي  النقدي  ال�صحب  حد  	•
بالبطاقة  للم�صرتيات  اليومي  	احلد  	•

1،500 د.ب

:7esabi مزايا بطاقة

العامل اأنحاء  جميع  يف  بها  معرتف  	•
ال�صاعة  النقدي على مدار  ال�صحب  اإمكانية  	•

من خالل �صبكتنا لل�رصاف الآيل

خالل  من  اآمنة  امل�رصفية  معامالتك  	•
ا�صتخدام ال�رصيحة الأمنية والرقم 

ال�رصي اخلا�ش بك

د.ب  100 اليومي  النقدي  ال�صحب  حد  	•
بالبطاقة  للم�صرتيات  اليومي  احلد  	•

250 د.ب

اأ�صبوعيا نقدية  جوائز  	•



عند قيامك بفتح ح�صاب لدى بنك الإثمار، 

�صوف ت�صتلم بطاقة ما�صرتكارد للخ�صم 

املجانية.

عند ا�صتخدام البطاقة لل�رصاء اأو ال�صحب 

النقدي، �صوف يتم اقتطاع املبلغ من ح�صابك 

امل�رصيف وت�صجيله يف ك�صف احل�صاب. 

وميكنك ا�صتخدام بطاقة اخل�صم من بنك 

الإثمار للت�صوق لدى املاليني من الأماكن 

حول العامل.

ميكنك اأي�صًا ا�صتخدام البطاقة من اأي مكان، 

ويف اأي وقت، من اأجهزة ال�رصاف الآيل لبنك 

الإثمار واأجهزة ال�رصاف الآيل التابعة لبنوك 

اأخرى يف البحرين من خالل �صبكة بنفت، 

وجميع اأجهزة ال�رصاف الآيل يف دول اخلليج 

من خالل �صبكة GCCNET، وعند اأكرث من 

مليون جهاز �رصاف اآيل حول العامل عرب 

�صبكة ما�صرتكارد.

الخصم
بطاقات

4 بطاقات خصم تالئم أسلوب 
حياتك:

مزايا بطاقة اإلثمار بريميير:
د.ب  1،000 اليومي  النقدي  ال�صحب  حد  	•

بالبطاقة  للم�صرتيات  اليومي  احلد  	•
4،000 د.ب

العامل اأنحاء  جميع  يف  بها  معرتف  	•
خالل  من  اآمنة  امل�رصفية  معامالتك  	•

ا�صتخدام ال�رصيحة الأمنية والرقم 

ال�رصي اخلا�ش بك

برنامج  يف  تلقائيًا  ت�صجيلك  �صيتم  	•
ما�صرتكارد مومنت�ش، الذي يت�صمن 

العديد من الفوائد والمتيازات 

واخل�صومات من ماركات جتارية 

مرموقة يف جميع اأنحاء العامل، قم بزيارة 

www.pricelessarabia.com

يف  ال�صرتاحة  ل�صالت  املجاين  الدخول  	•
عدد من املطارات

خلدمتك متخ�ص�ش  عالقات  مدير  تعيني  	•
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لدى بنك الإثمار جمموعة من بطاقات 

اخل�صم والئتمان املتفقة مع اأحكام  ال�رصيعة 

الإ�صالمية والتي تتميز باملرونة وتتوافق 

بطريقة مثالية مع اأ�صلوب حياتك. وهي 

اآمنة متامًا وتوفر لك راحة البال يف ما يتعلق 

بالأمور املالية.

كما ميكنك ا�صتخدام بطاقات ما�صرتكارد 

لدى ماليني املحالت التجارية، والفنادق، 

واملطاعم، والعديد من الأماكن الأخرى

حول العامل.

المتفقة مع أحكام
حرية التمويل من خالل حلول البطاقات

الشريعة اإلسالمية
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يف الداخل: 

�صفحة 4 

احلرية املالية مع بطاقات بنك 

الإثمار املتوافقة مع اأحكام 

ال�رصيعة الإ�صالمية 

�صفحة 6 

بطاقات اخل�صم

�صفحة 8 

بطاقات الئتمان الذهبية، 

الذهبية بل�ش والتيتانيوم

�صفحة 9

بطاقات البالتينيوم 

�صفحة 12 

اخلدمات امل�رصفية الإ�صالمية 

لدى بنك الإثمار

البطاقة المثالية لك

يف بنك الإثمار ندرك باأن لكل فرد 

احتياجات خمتلفة. �صواء رغبت يف 

القيام بعمليات ال�رصاء مبزيد من 

املرونة اأو ال�صتمتاع باحل�صول على 

مزايا اأكرث، لدينا البطاقة التي تنا�صبك.

مع ميزة قبول ا�صتخدام البطاقات 

يف اأكرث من 35.9 مليون حمل و2.5 

مليون جهاز �رصاف اآيل و0.6 مليون 

موقع حول العامل ميكنك ال�صحب 

النقدي، اأو ال�رصاء مبا�رصة من املحل 

اأو عرب الإنرتنت اأو اإجراء جمموعة من 

املعامالت يف اأي وقت وباأ�صلوب مريح 

للغاية. 
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اإن بنك الإثمار هو �رصيكك اجلدير بالثقة يف ال�صريفة الإ�صالمية والذي 

ي�صتجيب حلاجاتك ومتطلباتك ب�رصعة ولديه القوة املالية والهدف 

الوا�صح للو�صول اإىل الأف�صل وتلبية احتياجات الزبائن الذين يتوقعون 

الكثري من البنك الذي يتعاملون معه. ونحن نهدف اإىل ت�صجيع ودعم 

ومتكني من هم حولنا لتحقيق املزيد وحتقيق الزدهار والنجاح. 

هل ترغب يف معرفة املزيد عن خدماتنا؟ 

تف�صل بال�صتف�صار وال�صوؤال عن ت�صكيلتنا الوا�صعة من املنتجات 

واخلدمات امل�رصفية الإ�صالمية، والتي ت�صمل: 

_  التمويل الذي يلبي كافة احتياجاتك 

_  احل�سابات 

_  ا�ستثمارات امل�ساربة 

_  بطاقات الئتمان 

_  خزائن الأمانات 

_  التحويالت 

_  الأعمال امل�رصفية لل�رصكات

_  الأعمال امل�رصفية الإلكرتونية

شريكك في الصيرفة اإلسالمية

مرخ�ص من قبل م�رصف البحرين املركزي كبنك جتزئة اإ�سالمي



بطاقات متوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية يمكن من خاللها الوصول 

إلى أموالك على مدار الساعة 

بطاقات االئتمان
وبطاقات الخصم


