
الرسومخدمات الحساب والخدمات العامة

الحساب

مجانًافتح حساب

مجانًاحساب ميم

ال يوجدالحد األدنى للرصيد الشهري

مجانًارسوم الحد األدنى للرصيد الشهري

كشف الحساب

مجانًاكشف الحساب عبر الخدمات المصرفية اإللكترونية

مجانًاكشف الحساب الشهري بالبريد اإللكتروني

مجانًاكشف حساب مختصر على جهاز الصراف اآللي

مجانًاعن طريق الفرع

* رسوم التحويل الدولي:

رسوم البنك رسوم البنكالعملة
المراسل

مجموع الرسوم
)د.ب.(

5.0005.00010.000دوالر أمريكي

5.00010.00015.000جنيه أسترليني

5.0008.50013.500يورو

5.000Free5.000ريال قطري

5.000Free5.000ريال عماني

5.000Free5.000دينار كويتي

5.000Free5.000درهم إماراتي

5.000Free5.000ريال سعودي

الرسومبطاقة الصراف اآللي

مجانًاأول إصدار للبطاقة والرقم السري

مجانًاتجديد البطاقة

3.000 إعادة إصدار البطاقة )عند طلب العميل(

مجانًاسحب نقدي داخل البحرين

GCC Net 1.000- سحب نقدي داخل دول الخليج

Visa Network 2.500- سحب نقدي من خارج دول الخليج

مجانًااستفسار عن الرصيد داخل البحرين

0.300استفسار عن الرصيد داخل دول الخليج

5.000رسوم اإلعتراض في حال كان اإلعتراض خاطئ

2.25%رسوم صرف العمالت األجنبية

الرسومالبطاقة االئتمانية

مجانًاالرسوم السنوية

مجانًاالرسوم اإلدارية

مجانًارسوم تغيير الرمز السري

5.000إعادة إصدار البطاقة )عند طلب العميل(

مجانًارسوم التأمين التكافلي

10.000رسوم السداد المتأخر

مجانًارسوم االعتراض )في حال كان االعتراض خاطئ(

5.000رسوم السحب والتحويل النقدي

2.00%رسوم صرف العمالت األجنبية

1.85% شهرًياهامش الربح
22.20% سنوًيا

مجانًارسوم برنامج التقسيط

0% على جميع الفتراتنسبة الربح لبرنامج التقسيط

الرسومرسوم خدمات الفرع

سحب نقدي داخل الفرع ضمن حد بطاقة 
مجانًاالصراف اآللي

سحب نقدي داخل الفرع أعلى من حد بطاقة
مجانًاالصراف اآللي

حساب التوفير

معدل المضاربمعدل الربح المتوقعمعدل االشتراك في المحفظة

%100% 0.05% 99

الرسومخدمات التحويل

مجانًاتحويل بين حسابات ميم البحرين

تحويالت داخل البحرين )بالعملة المحلية(

مجانًافوري + حتى 100 د.ب.

0.100 فوري + اكثر من 100 د.ب.

فوري

مجانًافواتير

تّطبق رسوم التحويل الدوليتحويالت دولية )عمالت اجنبية(

1.500إصدار شيك مصرفي

مجانًاإلغاء شيك مصرفي

األوامر المستديمة

مجانًاضبط األوامر المستديمة )أو تعديالت(

مجانًابين حسابات ميم

تّطبق رسوم التحويل الدوليدول مجلس التعاون الخليجي، دوليًا

5.000 رسوم انخفاض الرصيد

تخضع جميع الرسوم أعاله لضريبة القيمة المضافة %10 معتمد من تاريخ 1 يناير 2022

جدول الرسوم الخدمات البنكية
يوضح الجدول أدناه الرسوم الخاصة بخدماتنا البنكية

الرسومالتمويل الشخصي

 من قيمة التمويل أو بحد أقصى 100د.ب.%1
متصمنًا ضريبة القيمة المضافة

تكلفة تسليم السلعة (عن اختيار تسليم السلع)     200 د.ب

تأجيل دفع رسوم التقسيط
 اذا كانت بطلب من البنك: بدون رسوم.

 اذا تم طلب التأجيل من العميل: 10
د.ب. لكل تأجيل

من مبلغ التسهيل االئتماني  رسوم السداد المبكر
المستحق أو 10 د.ب. أيهما أقل

15رسوم السداد المتأخر

0 د.ب. )مجانًا(تكلفة التأمين

0 د.ب. )مجانًا(الرصيد المستحق/خطاب إخالء الطرف

د.ب.

د.ب.

د.ب.

د.ب.
د.ب.0.100 

د.ب.

د.ب.

د.ب.

د.ب.

د.ب.

د.ب.

د.ب.

الرسوم اإلدارية

%1

د.ب.




