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Your myShare card



MyShare is an innovative 
solution for all Bahrain 
Bourse’s investors with a 
valid Investor Number (NIN) 
that will give you access to 
receive your cash dividends 
instantly into your ‘myShare’ 
card balance. 

myShare Card
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myShare Card 
Benefits
•  Available in BHD and USD card currency.

•  Chip enabled – so you know it’s secure.

•  ATM cash withdrawal – It works like a debit card and it is 

available through ATMs worldwide wherever “Visa” sign is 

displayed.

•  Worldwide acceptance – your card can be used wherever 

you see the “Visa” sign.

•  Free SMS alerts - When you shop with your myShare card 

you will receive an instant SMS message every time you 

complete a successful transaction. So you know exactly 

how much of your balance remains.

•  E-statements - receive your monthly card statement 

securely “password protected” at your registered email 

address.



myShare Card Limits

Type Limit

Card limit BD 37,000 USD 100,000

Maximum top-up BD 37,000 USD 100,000

ATM withdrawal daily limit BD 500 USD 1,200

Spends daily limit BD 37,000 USD 100,000

Fees and Charges
Type Fee

Issuance fee Free

Renewal fee Free

Replacement (PIN/Card) BD 2 USD 5

Free within ASBB network 

ATM withdrawal
BD 1 

outside ASBB 
network

USD 3 
outside ASBB 

network

FX mark up
2% applicable on transactions 

in currency other than 
card base currency 

Encashment fees BD 2

Remittances

Within Bahrain (in BHD):

Fawri+

Free (for transactions up to 
BD100)  

0.100 fils (for transactions  
from BD100 to BD1,000)

Fawri 0.100 fils

Outside Bahrain/ Foreign 
currency BD 5

Issuance of manager’s  
cheque/ Demand draft BD 3



الرسومالنوع

مجانًارسوم اإلصدار 

مجانًارسوم التجديد 

رسوم االستبدال )رقم 
التعريف الشخصي/

البطاقة(
5 دوالر أمريكي2 د.ب

مجانًا ضمن شبكتنا

 السحب من أجهزة 
الصراف اآللي

1 د.ب خارج شبكة 
 أجهزة 

 الصراف اآللي التابعة 
لـ مصرف السالم-

البحرين

3 دوالر أمريكي خارج 
شبكة أجهزة الصراف 

 اآللي التابعة 
لـ مصرف السالم-

البحرين

2٪ يتم تطبيق الصرف األجنبي على المعامالت التي تتم الصرف األجنبي  
بعملة مختلفة عن عملة البطاقة وتشمل أيضًا على 

السحوبات النقدية ضمن شبكتنا.

2 د.برسوم التحصيل النقدي

حد اإلنفاق النوع

100,000 دوالر أمريكي37,000 د.بالحد للبطاقة

100,000 دوالر أمريكي37,000 د.ب الحد األقصى للتعبئة

 الحد على السحوبات  اليومية 
1,200 دوالر أمريكي500 د.بمن أجهزة الصراف اآللي 

100,000 دوالر أمريكي37,000 د.بحد اإلنفاق اليومي

الحواالت
 داخل البحرين 

)بالدينار البحريني(:

فوري+
مجانًا )للعمليات إلى 100 د.ب(

 0.100 فلس )للعمليات من 100 دينار بحريني 
إلى 1,000 دينار بحريني(

0.100 فلسفوري

خارج البحرين / بالعمالت 
5 د.باألجنبية

إصدار شيك إداري / إصدار 
3 د.بحوالة تحت الطلب

myShare حدود بطاقة

الرسوم واألجور
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myShare مزايا بطاقة
متوفرة بعملة الدينار البحريني و الدوالر األمريكي  •

مزودة بشريحة ذكية - مما يعني أنها آمنة.   •

السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي – تعمل كبطاقة   •
للخصم المباشر، كما يمكن سحب مبالغ نقدية من أي 

جهاز صراف آلي في العالم أينما تشاهد شعار ”فيزا“.

قبول عالمي – يمكنك استخدام بطاقتك أينما تشاهد   •
شعار ”فيزا“. 

رسائل تنبيه SMS مجانية - عندما تقوم بالتسوق   •
باستخدام بطاقتك myShare من شركة البحرين 

للمقاصة ستستلم رسالة نصية SMS فورية في كل 
مرة تقوم فيها بإجراء معاملة ناجحة. وبالتالي ستعرف 

المبلغ المتبقي لك في بطاقتك. 

كشف الحساب اإللكتروني - إرسال كشف الحساب   •
الشهري الخاصة بك عبر البريد اإللكتروني وهو محمي 

بكلمة السر .



myShare بطاقة
بطاقة myShare هي خدمة 

مبتكرة وفريدة من نوعها  
وسيتم توفيرها لجميع 

المستثمرين ممن يملكون رقم 
مستثمر )NIN( ببورصة البحرين، 

مما يسهل عملية توزيع األرباح 
النقدية بشكل فوري في رصيد 

.myShare بطاقتك
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بطاقتك myShare الجديدة


