
الحسابات الشخصية
الحساب الجاري

500 د.ب أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرىمتوسط الرصيد الشهري
رسوم عدم االحتفاظ بالحد األدنى للرصيد )مع مراعاة المالحظة 

5.250 د.ب شهريًا أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرىرقم 1 أدناه(

مجانًارسوم إغالق الحساب

مجانًاعمولة حساب خامد

حساب التوفير
20 د.بمتوسط الرصيد الشهري

رسوم عدم االحتفاظ بالحد األدنى للرصيد )مع مراعاة المالحظة 
1.050 د.ب شهريًارقم 1 أدناه(

مجانًارسوم إغالق الحساب

مجانًاعمولة حساب خامد

حساب الوديعة الثابتة
1000 د.بالرصيد األدنى للوديعة الثابتة

5000 دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرىالرصيد األدنى للوديعة الثابتة بالعمالت األخرى
مجانًافك رهن وديعة

5.250 د.ب أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى وال تحتسب كسر وديعة قبل موعد االستحقاق
أي فائدة

مجانًارسوم إغالق الحساب
سعر الفائدة على حسابات الجاري مدين للمؤسسات والشركات 

8%التجارية 

البرامج المصرفية
حساب إكسترا

مجانًارسوم االشتراك

العموالت والفوائد عند اختيار سلفة على الراتب

1- مجانًا ألول 7 أيام من الشهر
2- 0.75% كل شهر، وتحسب على أساس يومي على المبلغ 

المسحوب على أساس سلفة على الراتب تقّيد في آخر الشهر
3- 1.050 د.ب على كل يوم عند السحب وبحد أقصى 5 د.ب شهريًا

برنامج عربي بريميوم

2.100 د.ب شهريًا من العمالء المحولة رواتبهم والعمالء غير رسوم االشتراك
المحولة رواتبهم

نفس العموالت والفوائد المطبقة على سلفة على الراتب العموالت والفوائد عند اختيار سلفة على الراتب
لحساب إكسترا

بطاقة الصراف اآللي
إصدار بطاقة صراف آلي للمرة األولى / إسوارة الدفع الذكي/ 

بدون رسومملصق الدفع الذكي

عمولة استبدال بطاقة فيزا الدفع )مفقود/تالف( / إسوارة 
5.250 د.بالدفع الذكي / ملصق الدفع الذكي

2.100 د.بإصدار رقم سري بديل لبطاقة صراف آلي
مجانًااستخدام أجهزة الصراف اآللي من خالل الشبكة المحلية )بنفت(

1.050 د.ب لكل معاملة استخدام أجهزة الصراف اآللي من خالل )الشبكة الخليجية( 
3%المعامالت الخارجية )أجهزة الصراف اآللي(

2%المعامالت الخارجية )أجهزة الصراف ااَللي( - شبكة البنك العربي

3 % شاملةعمولة حركة خارج الدولة أو تبديل عملة

قائمة أسعار الخدمات
الشيكات

2.100 د.بإصدار دفتر شيكات )20 ورقة(
5.250 د.بإصدار دفتر شيكات )50 ورقة(

5.250 د.بإيقاف صرف الشيك
14.700 د.ب رسوم الشيكات المرجعة

10.500 د.ب شيك تحصيل بالعملة األجنبية أو شراء شيكات
تعليمات ثابتة

10.500 د.بتعليمات ثابتة لم يتم تنفيذها بسبب عدم كفاية الرصيد
مجانًاطلب تعديل أو إلغاء التعليمات الثابتة

التحويالت إلى الخارج

105 فلسات

مجانًا لغاية 100 د.ب أو 105 فلسات للمبالغ التي تزيد عن 100 
د.ب ولغاية 1000 د.ب يوميًا

3.150 د.ب لكل شيكشيك بنكي
مجانًاإلغاء حوالة بنكية أو شيك بنكي

مجانًاحوالة معادة
10.500 د.ب أو ما يعادلها بالعمالت األخرىعمولة استفسار عن حوالة

حوالة خارجية )سويفت( / آفاق
5.250 د.ب + عمولة البنك المراسل )إن وجدت( داخل مملكة البحرين )بالعمالت األخرى(

خارج مملكة  البحرين - دول مجلس التعاون الخليجي وبقية 
5.250 د.ب + عمولة البنك المراسل )إن وجدت(دول العالم )بالعمالت األجنبية باستثناء الخليجية(

13.860 د.ب أو ما يعادلها بالعمالت األخرىعمولة البنك المراسل )إن وجدت(
10.500 د.ب أو ما يعادلها بالعمالت األخرىطلب استفسار عن حوالة بالعملة األجنبية

5.250 د.ب أو ما يعادلها بالعمالت األخرىطلب تعديل حوالة بالعملة األجنبية
10.500 د.ب أو ما يعادلها بالعمالت األخرىطلب إعادة حوالة بالعملة األجنبية

مجانًاحوالة واردة
خارج ممكلة البحرين – دول مجلس التعاون الخليجي بالعملة 

5.25 د ب أو ما يعادلها بالعمالت األخرىالخليجية )آفاق(

رسوم خدمات أخرى

مجانًا

مجانًانسخة إضافية من إشعار وديعة ألجل
مجانًا مرة واحدة بالسنة، 10.500 د.ب أكثر من مرة بالسنة*A إصدار شهادة رصيد الحساب أو القرض

*A إصدار شهادة عدم ممانعة )مع مراعاة المالحظة رقم 3 
مجانًا مرة واحدة بالسنة، 10.500 د.ب أكثر من مرة بالسنةأدناه(

مجانًا )خالل 6 أشهر من منح القرض( *A إصدار شهادة  براءة ذمة
5.250 د.ب )بعد 6 أشهر من منح القرض( 

5.250 د.ب*A إصدار طلب تقرير ائتماني لألفراد
5.250 د.ب*A إصدار أي شهادة أخرى

2.100 د.ب لكل كيسرسوم عد النقود المعدنية
مجانًاخدمة SMS إكسبرس

خدمة السحب النقدي السريع في حالة الطوارئ )لعمالء إيليت 
105 دوالرات أمريكية أو ما يعادلها بالعمالت األخرىوعربي بريميوم فقط(

سحب نقدي أقل من 500 د.ب عن طريق الفرع )مع مراعاة 
2.100 د.بالمالحظة رقم 1 أدناه(



الفائدة الشهرية 
)السحب النقدي أو 
التحويل النقدي من 

خالل اإلنترنت(

الفائدة الشهرية
 )حركات الشراء(

بطاقات فرعية 
- عمولة اإلصدار 
أو التجديد )دينار 

بحريني(

بطاقات رئيسية 
- عمولة اإلصدار 
أو التجديد )دينار 

بحريني(

نوع البطاقة

%1.75 %1.50 52.500 105  "Visa Signature" بطاقة
االئتمانية

%1.75 %1.50 مجانًا 52.500  بطاقة فيزا بالتنيوم
االئتمانية

%1.75 %1.50 52.50 105  Visa Travel بطاقة
Mate االئتمانية

%1.85 %1.60 مجانًا 36.750  بطاقة ماستركارد
تيتانيوم االئتمانية

%1.75 %1.50 مجانًا 36.750
 بطاقة فيزا الملكّية

 األردنّية االئتمانية
الذهبية

%1.85 %1.60 مجانًا مجانًا  بطاقة فيزا جولد
االئتمانية

%1.85 %1.60 مجانًا مجانًا  بطاقة فيزا سلفر
االئتمانية

- %1.60 مجانًا مجانًا  بطاقة التسوق عبر
اإلنترنت

* يختلف السعر حسب جنسية العميل، مكان العمل ونوع برنامج الحساب.
** حسب السعر المحدد من شركة التأمين )يختلف السعر حسب القسط المحدد من قبل شركة التأمين، بناًء على عمر العميل 

والتقرير الطبي الخاص به(.
*** يتم االحتساب، إذا لم يتم دفع الحد األدنى قبل تاريخ االستحقاق.

**** يتم االحتساب إذا تم تجاوز الحد االئتماني المسموح به.
***** يتم احتساب فائدة من تاريخ حركة السحب النقدي وحتى سداد الرصيد بالكامل.

****** 0% على العمالت التالية USD, EUR, GBP, AED عند استخدام بطاقة Visa Travel Mate خارج الدولة.
*A ال تطبق على طلبات العمالء المتقاعدين من الهيئة العامة للتأمين.

مالحظة: تمنح بطاقة "Priority Pass" حامليها 6 زيارات مجانية سنويًا لصاالت االنتظار في المطارات حول العالم )تحتسب من تاريخ 
إصدار البطاقة(. يمكن استخدام رصيد الزيارات من قبل حامل البطاقة أو المرافق )ين(، ويتم استيفاء رسوم عن كل زيارة إضافية بعد 

الزيارة السادسة.
1. ال تطبق على األيتام واألرامل أو المتقاعدين أو األشخاص الذين يحصلون على اإلعانة الشهرية من قبل وزارة العمل والشؤون 

االجتماعية أو الطلبة أو ذوي االحتياجات الخاصة والمواطنين البحرينيين والمقيمين غير البحرينيين من ذوي الدخل الشهري الذي ال 
يتجاوز 250 د.ب، يمكن لهؤالء العمالء االتصال بفروعهم إلثبات حالتهم الخاصة المذكورة لإلعفاء من الخصم من حساباتهم.

2. قد تختلف األسعار المبينة أعاله لبرامج قروض مختلفة.
3. شهادة عدم ممانعة الموجهة إلى المجلس األعلى للمرأة، أو الوزارات أو لغرض السكن االجتماعي - مجانًا.

4. التحويالت الداخلية بين حسابات البنك العربي - البحرين مجانًا.
5. رسوم طلب إضافة على كل من القروض العقارية والشخصية وقروض السيارات ستكون مجانًا.

• المبالغ المودعة لدى البنك العربي ش.م.ع. - قطاع التجزئة - البحرين، يتم تغطيتها وفقًا ألحكام برنامج حماية الودائع وحسابات 
االستثمار المطلقة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وفقًا للقرار رقم 34 لسنة 2010.

** تسري التعرفة المذكورة أعاله اعتبارًا من 2021/7/18.

** اآلثار الضريبية المترتبة على الرسوم، المصاريف والخصومات التجارية المذكورة أعاله قد تكون عرضة للتغيير، جميع 
الرسوم، المصاريف والخصومات التجارية تشمل ضريبة القيمة المضافة وقيمتها 5% حيثما ينطبق ذلك.

مرخص كمصرف تجزئة وجملة من قبل مصرف البحرين المركزي.

قائمة أسعار الخدمات
 25 نقطة من كل كوبونعمولة الحفظ األمين للسندات

العمالت األجنبية
مجانًااإليداع النقدي بالعملة األجنبية

مجانًاالسحب النقدي بالعملة األجنبية
نسخة من كشف )الحساب أو القرض(

طباعة كشف الحساب للقرض )مع مراعاة المالحظة رقم 1 
أدناه(

مجانًا )مرتين في السنة( 
315 فلسًا لكل صفحة )5.250 د.ب كحد أقصى(

5.250 د.ب شهريًاالبريد المحتفظ لدى البنك
مجانًارسوم كشف حساب إلكتروني

القروض الشخصية
105 د.ب رسوم إدارية

حسب فاتورة شركة التأمين **رسوم تأمين
10.500 د.ب لكل قرضإعادة جدولة القرض

10.500 د.ب لكل قسطتأجيل القسط
مجانًارسوم الدفع المتأخر 
1.050% من الرصيد القائم أو 105د.ب أيهما أقلتسديد القرض القائم

مجانًاعمولة المبالغ المتأخرة
 القروض العقارية   

رسوم إدارية
210 د.ب للقروض حتى قيمة 150 ألف د.ب

315 د.ب  للقروض التي تزيد قيمتها عن 150 ألف وحتى 250 ألف د.ب
525 د.ب  للقروض التي تزيد قيمتها عن 250 ألف د.ب

10.500 د.ب لكل قسطتأجيل القسط
0.7875% من الرصيد القائم أو 210 د.ب أيهما أقلتسديد القرض القائم

حسب فاتورة شركة التأمين **رسوم تأمين

مجانًارسوم الدفع المتأخر
مجانًاعمولة المبالغ المتأخرة

قروض السيارات
105 د.ب لقروض السيارات الجديدة والمستعملةرسوم إدارية

10.500 د.ب لكل قسطتأجيل القسط

1.050% من الرصيد القائم أو 105 د.ب أيهما أقلتسديد القرض القائم 

مجانًارسوم الدفع المتأخر
مجانًاعمولة المبالغ المتأخرة

رسوم البطاقات االئتمانية
10.500 د.ب ***رسوم السداد المتأخر

10.500 د.ب ****رسوم تجاوز الحد االئتماني المسموح به

3.15% *****رسوم السحب النقدي أو عن طريق اإلنترنت
5.250 د.برسوم استبدال البطاقة

2.100 د.برسوم إصدار رقم سري بديل

3% ******عمولة حركة خارج الدولة أو تبديل عملة

لغاية 3 أشهر: مجانًا - أكثر من 3 أشهر: 2.100 د.برسوم النسخة اإلضافية عن كشف الحساب )لكل نسخة(
0.5% من رصيد كشف البطاقةرسوم الحماية االئتمانية )اختياري(

10.500 د.بنسخة من قسيمة المشتريات 
10.50 دوالرات أمريكية أو ما يعادلها بالعمالت األخرىرسوم مطالبة

مجانًارسوم  االشتراك في برنامج مكافآت العربي للسفر


