
 

 

وطا  واألحكام  لشر
 

 
مك بطلب خدمة برنامج “  مهمة: مالحظة 

ّ
ي قراءة هذه البنود الخاصة بخدمة برنامج “ االئتمانية” عىل البطاقة أسهل ميمقبل تقد

ميم ، ُيرجى منك التمّعن ف 
ي وافقت عليها عند إصدار البطاقة أسهل” 

وط واألحكام الت  وط االئتمانيةباإلضافة إىل الشر ”(  األحكام العامةواألحكام عندما أصبحت عميال لدى البنك )“  والشر
مة معك )“ ي تشكل معا اتفاقيتنا المبى

وط إضافية نقوم بإصدارها من وقت آلخر، والت   ”(. االتفاقيةوأي شر
 .ذه الخدمة يعتبى موافقة منك عىل هذه البنودله واستخدامكإن قبولك  
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم   

    . والصالة والسالم عىل رسول هللا وعىل آله وصحبه أجمعي    الحمد هلل رب العالمي   

 
ات:   التعريفات والتفسير

 
اء المؤهل” ي جميع أنحاء العالم “الشر

ي مملكة البحرين أو ف 
اء حامل البطاقة أو حامل البطاقة اإلضافية ألي سلعة أو خدمة من أي منفذ تجاري ف    يقصد به شر

ي أو أكبر )أو ما يعادله من العمالت األخرى 120من مبلغ  (، FAWATEERومدفوعات   )باستثناء السحب النقدي
  االئتمانية باستخدام بطاقة ميم (،دينار بحريت 

.  والصادرة  من بنك الخليج الدوىلي

 
اء المؤهل الذي يوافق حامل البطاقة عىل تحويله إىل خطة  المبلغ الرئيسي لخطة ميم أسهل“ ي تمت عبى البطاقة بعملة الفاتورة المتعلقة بالشر

” مبلغ العملية الت 
ة خالل مدة أقصاها تقسيط بدون هامش رب  ح وذلك بإتباع التعليمات المرسلة عبى الرسائل الن  ساعة من استالم الرسالة.   48صية القصب 

 
ي  التقسيطمدة “

 شهًرا.   12أو  9أو   6أو  3هي  والساريةمية الميالدية. المدد المعمول بها يعدد األشهر التقو  “تعت 

 
ا إليه )عند اللزوم( رسوم التأخب  القسط المستحق“

ً
 الرب  ح المتعلق بالقسط/األقساط الغب  مدفوع/مدفوعة.  وهامش” مبلغ القسط الرئيسي مضاف

 
 ” المبلغ الرئيسي لخطة التقسيط مقسوًما عىل مدة التقسيط. القسط الشهري“

 
ي كشف حساب البطاقةتاري    خ كشف الحساب“

 .” تاري    خ إنشاء البيان الذي يظهر ف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

اء من نقاط البيع   .1 ي   والمواقع – داخل وخارج حدود مملكة البحرين  –هذه الخدمة متاحة لعمليات الشر
ونية بعملة الدينار البحريت  االلكب 

ها من العمالت.   وغب 
ة  .2 ي حال أراد العميل االستفادة من برنامج “ميم أسهل” فيجب أن يتم التقدم من خالل الرسالة النصية القصب 

 
المرسلة لهاتف العميل  ف

ة السابق ذكرها.  48المسجل لدى البنك وذلك خالل   ساعة من استالم الرسالة. لن يتم تحويل العلية بعد تجاوز الفب 
ي خدمة التقسيط فإنه ال يتم فرض رسوم عىل االستفادة من خاصية التقسيط.  .3

 
 عند البدء ف

 إرسال الطلب.  عند اعتماد مدة التقسيط فال يمكن تغيب  هذه المدة بعد  .4
 ال يمكن إلغاء أي عملية تم تحويلها إىل برنامج “ميم أسهل” بعد استالم الطلب.  .5
نامج ميم  .6 ي يتم تحويلها لبى

يات الت  داد النقدي.   أسهل،المشب   تستثت  من برنامج االسب 
ي عمليات س .7

 
ي سداد خدمة فواتب  والمبالغ المستخدمة ف

 
نامج المبالغ المستخدمة ف  حب الكاش. ُيستثت  من البى

يات إىل نهاية المدة السابق  .8 ة تحويل المشب  ة السداد االعتيادية دون تغيب     اختيارها،من بداية فب 
سوف يتم قيد القسط الشهري ضمن فب 

ي الذي تم تحويله لخدمة ميم أسهل. 
 ولن يتم احتساب هامش رب  ح شهري عىل المبلغ المتبق 

ات  الئتمانية ا إذا أراد حامل البطاقة إغالق حساب البطاقة  .9 ة من فب  فسيتم اعتبار األقساط الغب  مدفوعة   التقسيط، قبل نھاية أي فب 
ي نقوم بفرض رسوم سداد مبكر حسب ما نراه مناسبا    وقد مستحقة وسيتم إضافتها إىل المبالغ غب  المسددة عىل البطاقة 

ستكون    والت 
 واجبة الدفع فورا. 

ي أي وقت بأن يقوم بتعديل أو إل .10
وط خاصية التقسيط بحيث يكون فعاال بعد ثالثي   ) يحق للبنك ف  ( يوما من  30غاء أو إنھاء مدة وشر

 تاري    خ إصدار اإلخطار لحامل البطاقة. 
لن يكون البنك مسؤوال عن رفض أي جهة تجارية قبول البطاقة ولن يكون كذلك مسؤوال بأي حال من األحوال عن أي شكاوى أو نزاعات   .11

اعات مع األطراف األخرى. تتعلق بالسلع والخدمات المقد  مة لحامل البطاقة وعىل حامل البطاقة وحده مسؤولية حل هذه الب  
ة المحددة وسيتم احتساب هامش الرب  ح )إذا وجدت( عىل   .12 سيتم احتساب رسوم التأخب  إذا لم يتم دفع القسط المستحق ضمن الفب 

 المبالغ الغب  مسددة بعد انتهاء مدة التقسيط. 
، عملة الدينار للعمليات بعملة غب   .13 ي

ي عند قيد العملية.   البحريت 
 سيتم احتساب سعر الرصف وتحويله لعملة الدينار البحريت 

ائية،إذا لم يتم استالم رسالة تحويل العملية  .14 ساعة كحد أقىص من وقت تنفيذ    48يرجى التواصل مع مركز خدمة العمالء خالل    الشر
ة السابق ذكرها. العملية. ولن يتم تحويل العملية إذا تم تجاوز   الفب 

 
 


