رسوم و أجور الخدمات المصرفية
Schedule of Service Charges
1 January 2019
ACCOUNTS
Current Account Minimum Weighted Average Monthly Balance
Current Account Below Minimum Weighted Average Balance Charges*
Investment Account Minimum Weighted Average Monthly Balance
Investment Account Below Minimum Weighted Average Balance Charges*
Call Account Minimum Weighted Average Monthly Balance
Call Account Below Minimum Weighted Average Balance Charges
Danat Savings Account Minimum Weighted Average Monthly Balance
Danat Savings Account Below Minimum Weighted Average Balance Charges

Amount in BD
100
3.000 per month
20
1.000 per month
1,000
5.000 per month + No profit for the days balance is below the minimum
N/A
N/A

Bank Share as a Mudharib on Investment Accounts is 85% taking into consideration the approved weightages of each type of the accounts as per the
Shari’a Supervisory Board approval.
Account Statement

Free via our eChannel services
Up to 2 times per year: Free
More than 2 times per year: 0.315 fils per page, subject to a cap of BD 5.250

Adhoc / Duplicate Statements*

Certificate of account balance

Once a year: Free
More than once a year: BD 10.500
* Outstanding letter addressed to the Supreme Council for Women or
Ministries or for Social Housing purpose: Free

Audit confirmation Letter
Under formation letter for company accounts capital deposit

15.750
BD 10.500

* As per CBB guidelines minimum balance charges on accounts and adhoc/ duplicate statements are waived for orphans, widows, pensioners, individuals receiving social subsidies from the
Ministry of Labor & Social Development, students and Bahraini nationals with monthly salary below BD 250.

2019  يناير1
المبلغ بالدينار البحريني
الحسابات
100
المتوسط الشهري للحد األدنى لرصيد الحساب الجاري
 شهريًا3.000
*رسوم الحد األدنى لرصيد الحساب الجاري
20
المتوسط الشهري للحد األدنى لرصيد حساب االستثمار
 شهريًا1.000
* رسوم الحد األدنى لرصيد حساب االستثمار
1,000
المتوسط الشهري للحد األدنى لرصيد حساب تحت الطلب
 لن يتم احتساب األرباح لأليام التي يكون فيها رصيد الحساب أقل من الحد األدنى+  شهريًا5.000
رسوم الحد األدنى لرصيد حساب تحت الطلب
اليوجد
المتوسط الشهري للحد األدنى لرصيد حساب دانات للتوفير
اليوجد
رسوم الحد األدنى لرصيد حساب دانات للتوفير
 مع االخذ باالعتبار االوزان المحددة لكل نوع من الحسابات كما هو محدد من قبل هيئة الرقابة الشرعية٪85 حصة المصرف كمضارب على حسابات االستثمار تكون
.للمصرف
متوفر مجانا من خالل استخدام الخدمة المصرفية اإللكترونية
 مجانًا:مرتيين في السنة
ب. د5.250  مع مراعاة الحد األقصى، فلس لكل صفحة0.315 :أكثر من مرتين في السنة

كشف الحساب
*نسخ اضافية من كشف الحساب

 مجانًا:مرة في السنة
.ب. د10.500 :أكثر من مرة في السنة
*رسالة رصيد المديونية موجهة إلى المجلس األعلى للمرأة أو الوزارات أو لغرض السكن
 مجانًا:اإلجتماعي

شهادة رصيد الحساب

15.750
ب. د10.500

رسالة الموافقة على التدقيق
رسالة إيداع رأس المال للشركات تحت التأسيس

مجانًا
5.250
2.100

اإلصدار األول لبطاقة الصراف اآللي و الرقم السري
استبدال بطاقة الصراف اآللي
استبدال الرقم السري
رسوم السحب النقدي
البحرين-أجهزة الصراف اآللي التابعة لمصرف السالم
بنفت
دول مجلس التعاون

 واألفراد الذين يحصلون على إعانات اجتماعية من وزارة العمل والشؤون، والمتقاعدين، واألرامل،  يتم اإلعفاء عن رسوم الحد األدنى لرصيد حسابات لأليتام،وفقًا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي
. دينار بحريني250  والمواطنين البحرينيين براتب شهري أقل من،  والطالب،االجتماعية

بطاقات الصراف اآللي

ATM CARDS
First issue of ATM Card & PIN
ATM Card replacement
PIN Re issue
ATM cash withdrawal
ASBB ATMs
Benefit Switch
GCC net

Free
5.250
2.100

International
WAKALA DEPOSITS
Minimum Balance (EXCEPT “E,yalli/ Taib”)
Minimum Balance for Wakala “Eyali”/ Taib
Breakage Charges (Pre Closure)
CHEQUE AND VOUCHER CHARGES
First issue of Cheque Book
Cheque Book Request (50 leaves)
Stop Payment of Cheque
Returned Cheques
Foreign Currency Cheque Collection
Copy of Cheque or Voucher
STANDING ORDER
Standing Order Set Up
Amendment to Original Order
Non Execution Due to Insufficient Balance
SWIFT Charges for Standing Order
CASH
Over the Counter Cash Withdrawal for less than BD 500 or ATM max
limit whichever is lower

Free
Free
1.050
ATM cash withdrawal fee: BD 2.100 + 2% of transaction value (all inclusive)
POS: 2% of transaction value (all inclusive)
International FX markup fees is subject to VAT.

مجانًا
مجانًا
1.050
) من المبلغ (شامل كل الرسوم٪2 + 2.100 :السحب النقدي
) من المبلغ (شامل كل الرسوم٪2 :) عند نقاط البيعPOS(
يتم تطبيق ضريبية القيمة المضافة على رسوم الصرف االجنبي

500
50
20
Profit paid at contracted rate or rate applicable for the period the deposit has
run whichever is lower

500
50
20
يتم دفع األرباح بمعدل الربح المتفق مسبقًا أو الربح المطبق لفترة الوديعة (يتم احتساب
)المبلغ األدنى
مجانًا

Free
5.250
5.250
14
Subject to corresponding bank tariff
3.150 per voucher/ cheque

5.250
5.250
14
تخضع لرسوم البنوك المقابلة
 لكل شيك أو قسيمة3.150
3.150
1.050
5
 رسوم السويفت+ ) دينار (لكل عملية1.050

3.150
1.050
5
BD1.050 (per transaction) + SWIFT charges
1.050

1.050

Counter cash withdrawal above BD 500 or ATM max limit

Free

مجانًا

Foreign Currency Cash Deposit into Same Currency Account
Foreign Currency Cash Withdrawal from Same Currency Account
Coins Handling
TELEX / SWIFT
Internal Payment Within Al Salam Bank-Bahrain Accounts
Within Bahrain (in local currency):

Free
Free
1.050 per bag

Fawri+

Free (for transactions up to BD100)
0.105 fils (for transactions from BD100 to BD1,000)

Fawri

0.105 fils

Outside Bahrain (foreign currency and within GCC)

BD5.250, plus correspondent bank charges, if any

مجانًا
مجانًا
) (لكل حزمة1.050
مجانًا

Free

*Late Payment fees will be transferred to charity account

PREPAID CARDS
Issuance fee
Renewal fee

BD 2.100
BD 1.050

USD cards
GBP cards
EUR cards
Equivalent to BD 2.100 Equivalent to BD 2.100 Equivalent to BD 2.100
Equivalent to BD 1.050 Equivalent to BD 1.050 Equivalent to BD 1.050

Replacement (PIN/Card)

BD 1.050

Cancellation
Unused balance refund fees

BD 1.050
BD 1.050

ATM Withdrawal

Free within our network
BD 1.050 outside of Al Salam BankFree within our network
Equivalent to BD 1.050 outside of Al Salam Bank-Bahrain ATM network*
Bahrain ATM network
BD 1.050 + mark up outside of Bahrain

FX Mark Up *
Foreign Currency Top-up Fees

Statement Re-Print

Free

) دينار100 مجانًا (للعمليات إلى
) دينار بحريني1.000  دينار بحريني إلى100  فلس (لعمليات من0.105

+فوري

 فلس0.105

فوري

 رسوم السويفت أعاله+ مجانًا
مجانًا
3.150
مجانًا
3.150
3.150

من خالل الخدمات المصرفية عبر االنترنت أو الموبايل
فواتير
الحواالت
اصدارشيك إداري
إلغاء شيك اداري
اصدار حوالة تحت الطلب
إلغاء أو ايقاف حوالة تحت الطلب

بطاقة انفينيت
Signature بطاقة
البطاقة البالتينية
البطاقة الذهبية
البطاقات اإلئتمانية
مجانًا
مجانًا
مجانًا
مجانًا
تجديد/رسم اصدار
رسم الخدمة الشهري
ب. د2,500
ب. د450
ب. د90
ب. د50
ب. د30,000
ب. د5,400
ب. د1,080
ب. د600  سنويًا- الحد األقصى لرسوم الخدمة
السداد المتأخر
ب. د8
ب. د8
ب. د8
ب. د8
 دينار كحد أدنى) يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم4.200(  من المبلغ٪4
رسم السحب النقدي
 من حد اإلئتمان٪50
) من حد اإلئتمان (تطبق الشروط و األحكام٪10
الحد األقصى للسحوبات النقدية
استبدال البطاقة االئتمانية
ب. د5.250
ب. د5.250
ب. د5.250
ب. د5.250
ب. د2.100
ب. د2.100
ب. د2.100
ب. د2.100
استبدال الرقم السري
 مجانًا:مرتيين في السنة
ب. د5.250  مع مراعاة الحد األقصى، فلس لكل صفحة0.315 :أكثر من مرتين في السنة
إعادة طباعة كشف الحساب
 مجانًا:من خالل الخدمات المصرفية االلكترونية
 دينار بحريني لثالثة أشهر10.500
حد االئتمان المؤقت
 من المبلغ (شامل كل الرسوم) ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم%2
المعامالت الدولية
%5
%5
%5
%5
الحد األدنى للدفع
.*ترصد رسوم المدفوعات المتأخرة لألعمال الخيرية
اليورو
الجنيه االسترليني
الدوالر األمريكي
الدينار البحريني
بطاقات الدفع المسبق
ب. د2.100 ما يعادل
ب. د1.050 ما يعادل

ب. د2.100
ب. د1.050

Equivalent to BD 1.050 Equivalent to BD 1.050 Equivalent to BD 1.050

ب. د1.050 ما يعادل

ب. د1.050 ما يعادل

ب. د1.050 ما يعادل

ب. د1.050

Equivalent to BD 1.050 Equivalent to BD 1.050 Equivalent to BD 1.050
Equivalent to BD 1.050 Equivalent to BD 1.050 Equivalent to BD 1.050

ب. د1.050 ما يعادل
ب. د1.050 ما يعادل

ب. د1.050 ما يعادل
ب. د1.050 ما يعادل

ب. د1.050 ما يعادل
ب. د1.050 ما يعادل

ب. د1.050
ب. د1.050

مجان ًا ضمن شبكتنا
ب خارج شبكة أجهزة. د1.050 ما يعادل
*البحرين-الصراف اآللي التابعة لـ مصرف السالم

مجان ًا ضمن شبكتنا
ب خارج شبكة أجهزة الصراف. د1.050
البحرين-اآللي التابعة لـ مصرف السالم
 فارق العملة خارج البحرين+ ب. د1.050

Up to 2 times per year: Free
More than 2 times per year: Equivalent to BD 0.315 per page, subject to a
cap of BD 5.250
Through eChannel services: Free

 من المبلغ (شامل كل الرسوم) ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم%2
 من المبلغ المدفوع** يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الرسوم٪0.5

Once a year: Free
More than once a year: BD 10.500
* Outstanding letter addressed to the Supreme Council for Women or Ministries or for
Social Housing purpose: Free

Facility Release Letter

Free: within six months from facility closure date
BD 5.250 after six months from the facility closure date

Administration Fee

Personal Finance: BD 210
Auto Finance: BD 105
Property Finance:
BD 525 for residential property
BD 1575 for self-employed & investment properties
BD 157.500 for social housing scheme “Mazaya”
BD 525 Pari Passu (joint mortgage)
Personal & Property Finance: 0.300 fils p.m. per BD ‘000
Auto Finance: N/A
Auto Finance: Vehicle insurance charges borne by the customer
Property Finance: Property insurance charges borne by the customer

 مجانًا:مرتيين في السنة
 مجانًا:مرتيين في السنة
 مع مراعاة الحد، فلس لكل صفحة0.315 ما يعادل: فلس لكل أكثر من مرتين في السنة0.315 :أكثر من مرتين في السنة
ب.د
5.250
األقصى
الحد
 مع مراعاة،صفحة
ب. د5.250 األقصى
:من خالل الخدمات المصرفية االلكترونية
 مجانًا:من خالل الخدمات المصرفية االلكترونية
مجانًا

) دينار كحد أقصى100( ٪1 :التمويل الشخصي وتمويل السيارات
) دينار كحد أقصى200( ٪0.75 التمويل العقاري
*) أيام3  ( أكثر من10
.*ترصد رسوم المدفوعات المتأخرة لألعمال الخيرية
 مجانًا:مرة في السنة
.ب. د10.500 :أكثر من مرة في السنة
*رسالة رصيد المديونية موجهة إلى المجلس األعلى للمرأة أو الوزارات أو لغرض السكن
 مجانًا:اإلجتماعي
 في غضون ستة أشهر من تاريخ سداد التمويل:مجانًا
 بعد ستة أشهر من تاريخ سداد التمويل:ب. د5.250
.ب. د210 :التمويل الشخصي
.ب.د105 :تمويل السيارات
:التمويل العقاري
 للعقار السكني.ب. د525
 ألصحاب األعمال الحرة والعقارات اإلستثمارية.ب. د1575
»ب لبرنامج السكن االجتماعي «مزايا. د157.500
ب لبرنامج الرهن العقاري المشترك. د525
 فلس في الشهر لكل ألف دينار0.300 :التمويل الشخصي والعقاري
 ال يتوفر:تمويل السيارات
 رسوم التامين على السيارة يتحمله العميل:تمويل السيارات
 رسوم التامين على العقار يتحملها العميل:التمويل العقاري

All fees and charges are inclusive of 5% Value Added Tax (VAT), where applicable.
These above fees are approved by Shari,a Supervisory Board on their meeting dated 21 October 2018 resolution number 54/4/10/2018.
Licensed and regulated as an Islamic Retail Bank by the Central Bank of Bahrain

مجانًا

رسوم اإلصدار
رسوم التجديد
رسوم االستبدال (رقم التعريف
)البطاقة/الشخصي
رسوم اإللغاء
رسوم استرداد رصيد غير مستخدم
السحب من أجهزة الصراف اآللي
*الصرف األجنبي
رسوم التعبئة بالصرف األجنبي

إعادة طباعة كشف الحساب

.* يتم تطبيق الصرف األجنبي على المعامالت التي تتم بعملة مختلفة عن عملة البطاقة وتشمل أيضًا على السحوبات النقدية ضمن شبكتنا
.** يطبق عند تعبئة الرصيد بنفس عملة البطاقة
التمويالت
اعادة جدولة التمويل العقاري
10.500
اعادة جدولة التمويل الشخصي
10.500

Financing Balance Certificate (Outstanding letter)

Other Charges

رسوم الشيكات والقسائم
اإلصدار األول لدفتر الشيكات
) ورقة50( إصدار دفتر شيكات
إيقاف دفع الشيك
رسوم الشيكات المرجعة
رسوم تحصيل شيكات العمالت األجنية
نسخة من الشيك أو القسيمة
)الطلبات الدائمة (أمر الدفع المستديم
تفعيل أمر الدفع المستديم/طلب
تعديل على الطلب األصلي
رسوم عدم وجود رصيد كافي
رسوم الطلبات الدائمة
السحوبات
 دينار أو الحد األعلى500 رسوم السحوبات النقدية من الفرع ألقل من
)للسحب من أجهزة الصراف اآللي (أيهما أقل
 دينار أو الحد األعلى500 رسوم السحوبات النقدية من الفرع ألعلى من
للسحب من أجهزة الصراف اآللي
ايداع نقدي لعملة أجنبية في حساب بنفس العملة األجنبية
السحب النقدي بالعمالت األجنبية من حساب بنفس العملة األجنبية
تحصيل العمالت المعدنية
 سويفت/ التلكس
البحرين-التحويل الداخلي لحسابات مصرف السالم
)داخل البحرين (بالدينار البحريني

ب. د2.100 ما يعادل
ب. د1.050 ما يعادل

* FX mark up applies on transactions done in currency different than card currency including within network.
** Applicable on top-up made in same card currency.
FINANCES
Reschedule of Ijara Financing
10.500
Reschedule of Murabaha Financing Facility (Tawarroq)
10.500
Personal and Auto Finance: 1%; Max BD 100
Early Settlement Fee
Property Finance: 0.75%; Max BD 200
10
(Beyond 3 days)*
Past Due Installment (Late payment)
*Amount will be transferred to charity

Insurance Fee

)رسوم كسر الوكالة (إغالق سابق

ب. د2.100 ما يعادل
ب. د1.050 ما يعادل

2% of transaction amount (all inclusive) and fees are subject to VAT.
0.5% of amount paid** Fees are subject to VAT

Up to 2 times per year: Free
More than 2 times per year: 0.315 fils
per page, subject to a cap of BD 5.250
Through eChannel services: Free

وكالة وديعة السالم
)»طيب/الرصيد االدنى (ماعدا وديعة «عيالي
)»طيب/الرصيد االدنى (لوكالة وديعة «عيالي

 رسوم البنوك المراسلة+ .ب. د5.250 )خارج البحرين (بالعمالت األجنبية وداخل دول مجلس التعاون الخليجي

Through Internet or Mobile Banking
Free + above charges
Fawateer
Free
REMITTANCES
,
Manager s Cheque issuance
3.150
Manager,s Cheque Cancellation
Free
Demand Draft issuance
3.150
Demand Draft Stop Payment / Cancellation
3.150
CREDIT CARDS
Gold Card
Platinum Card
Signature Card
Infinite Card
Issuing/Renewal Fee
Free
Free
Free
Free
Monthly Service Fee
BD 50
BD 90
BD 450
BD 2,500
Maximum Service Fees - Annually BD 600
BD 1,080
BD 5,400
BD 30,000
Late Payment
BD 8
BD 8
BD 8
BD 8
Cash Advance Fee
4% of amount (min BD 4.200) Fees are subject to VAT
Cash Advance Limit
10% of Credit Limit (Terms & conditions apply)
50% of Credit Limit
Replacement Card
BD 5.250
BD 5.250
BD 5.250
BD 5.250
Pin re-issue
BD 2.100
BD 2.100
BD 2.100
BD 2.100
Up to 2 times per year: Free
Statement re-print
More than 2 times per year: 0.315 fils per page, subject to a cap of BD 5.250
Through eChannel services: Free
Temporary Credit Limit
BD 10.500 for 3 months
International Transaction
%2 of transaction amount (all inclusive) and fees are subject to VAT.
Minimum Payment
5%
5%
5%
5%
BHD cards

دولي

17 005500 | alsalambahrain.com

السداد المبكر
)رسوم المدفوعات المتأخرة ( يرصد لألعمال الخيرية
رسالة رصيد المديونية
رسالة إبراء الذمة

رسوم إدارية

رسوم التأمين
رسوم أخرى

. حيثما ينطبق ذلك، %5 تشمل جميع الرسوم و األجور ضريبة القيمة المضافة بنسبة
.54/4/10/2018  قرار رقم2018  أكتوبر21 هذه الرسوم مجازة من قبل هيئة الرقابة الشرعية في اجتماعها بتاريخ

17 508080 | bmibank.com.bh

خاضـع ومرخـص كمصـرف تجـزئـة إسالمـي مـن قبـل مصـرف البحـرين المـركـزي

