
Personal Finance: Minimum BD 0.160 p.m. per BD 1,000/-

Third party services (As billed by relevant third party)   

BD 10.5

Within 6 months of finance/credit facility closure - Free After 6 months of the finance/credit facility closure - BD 5.25Release Letter

Valuations, Takaful insurance costs, and government fees etc.   

Postponement of installment
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Up to 1 a year - Free, More than 1 time per year - BD 10.5

BD 10.5/-Under Formation - Issuance of Letter of Confirmation of Capital

BD 0.105/- for Bahrain, BD 3.15/- for GCC and BD 5.25/- for other countries + Correspondent Bank Charges

Outside GCC - 3.15% of amount withdrawn, minimum BD 3.15/-

NIL

Up to 1 a year - Free, More than 1 time per year - BD 10.5 
(Waived for pensioners and if addressed to supreme council for 
Women, Ministries, or social housing purpose).

NIL

Up to 1 a year - Free, More than 1 time per year - BD 10.5 
(Waived for pensioners and if addressed to supreme 
council for Women, Ministries, or social housing purpose).

In-House Valuations- CBB’s prior written approval must be 
obtained for fees 

Current account - BHD 3.15/- per month, Savings account - BHD 1.05/- per month

BD 21/- + print cost

0.105%  (Max BD 52.5/-)

BD 5.25

BD 3.15/- + TT charges

Fawri + (Near Real Time Payment): Up to BD 100/ – free,   Above BD 100/- up to BD 1000/ =  0.105 fils per transfer
Fawri (Deferred Net Settlement): Direct credit 0.105 fils per transfer
Fawateer: Free

Within GCC - BD 1.05/- per transaction

3.15% of the transaction amount 

Personal & Auto finance 1.05% or BD 105/-, whichever is lower

BD 26.25/- BD 26.25/-

BD 157.5/-

Minimum BD 52.5/- 
Maximum BD 157.5/-

1.05% of finance amount (Maximum BD 525/-)

0.7875% or BD 210/-, whichever is lower

(Fees are inclusive of VAT as applicable by the laws of the Kingdom of Bahrain)

BD 105/- within 3 months

BD 5.25/-
BD 14.7/- for “Insufficient funds”,”Refer to Drawer”,”Not Arranged For”, “Represent” or “Account Closed”

Returned inward clearing cheques

Takaful charges



1. حسابات التوفير/الجارية ، ودائع ألجل، تعليمات ثابتة، حواالت

االحتفاظ برصيد ال يقل عن 37,000 دينار بحريني )100.000 دوالر أمريكي( في المتوسط شهريًامعايير التأهل
أو تحويل راتب ال يقل عن 2.000 دينار بحريني مع الحفاظ على رصيد بمتوسط 2.000 دينار بحريني شهريًا

105 د. ب إذا تم اإلغالق خالل 3 أشهررسوم إغالق الحساب )الحساب الجاري، التوفير(
مجانًارسوم نسخة من كشف الحساب

مجانًارسوم نسخة من وثائق المعامالت
حتى سنة واحدة مجانًا - أكثر من مرة في السنة 10.5 د. برسوم بيان الرصيد

10.5 د. بشركة تحت التأسيس - إصدار خطاب تأكيد رأس المال
مجانًارسوم السحب النقدي عبر أمين الصندوق

الحسابات الجارية ــ 3.15 د. ب شهريًا، حسابات التوفير ـــ 1.05 د. ب شهريًارسوم الحسابات الخاملة
مجانًاالسحوبات النقدية للعمالت األجنبية من حسابات العمالت األجنبية

مجانًااإليداع النقدي للعمالت األجنبية الى حسابات العمالت األجنبية
مجانَااصدار دفاتر شيكات
مجانًارسوم إيقاف السداد

14.7 دينارًا لسبب »عدم كفاية الرصيد«، »مراجعة الساحب«، »دون ترتيب مسبق«، »يرجى إعادة التقديم«، أو »الحساب ملغي«رسم الشيكات المرتجعة
5.25 د. برسوم شيكات المقاصة الداخلية المرجعة

مجانًارسوم إرسال دفاتر الشيكات غير المستلمة
21 د. ب + تكلفة الطباعةاصدار دفتر شيكات بتصميم خاص
مجانًارسم اصدار وإلغاء الشيكات اإلدارية

0.105٪ )بحد أقصى 52.5 د. ب(رسوم تحصيل الشيكات الخارجية
نسبة ربح مخفضة عند اإلقتضاءأستعادة الوديعة الثابتة/حسابات االستثمار )جزئيا او كليا(

52.5 د. بالتعليمات المستدامة التي ال تنفذ لعدم كفاية الرصيد
داخلي: مجانًا                           خارجي: تحتسب رسوم التحويل البرقي/الشيك اإلداريرسوم التعليمات الثابتة

مجانًاالحواالت: رسوم إصدار وإلغاء الحوالة
0.105 د. ب تحويل محلي، 3.15 د. ب دول مجلس التعاون الخليجي + رسوم البنك المراسل، 52.5 د. ب للدول األخرى + رسوم البنك المراسلالتحويل البرقي

3.15 د. ب + رسوم التحويل البرقيرسوم تعديالت على التلكس
مجانًااصدار شهادة تزكية

)EFTS( مبلغ يصل الى 100 د. ب ــ مجانًا              أكثر من 100 د. ب الى مبلغ يصل الى 1000 د ب = 0.105 د. ب لكل تحويلنظام التحويل اإللكتروني لألموال :)فوري + )تحويل دفعات بصورة شبه فورية
فوري )تحويل في صورة دفعات(: اإليداع الفوري 0.105 د. ب لكل تحويل

فواتير: مجاًنا
2. بطاقات الصراف األلي

مجانًا  اصدار/إعادة اصدار الرقم السري لبطاقة الصراف اآللي
مجانًا  اصدار بطاقة صراف آلي جديدة

من أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك األهلي المتحد في البحرين ــ مجانًاالسحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي
عبر شبكة بنفت في البحرين ـ مجانًا

في  دول مجلس التعاون الخليجي 1.05 د. ب لكل معاملة
خارج دول مجلس التعاون الخليجي: 3.15٪ من المبلغ المسحوب، 3.15 د. ب كحد أدنى

3. بطاقات االئتمان

• الحد األقصى لرسم الخدمة 120 د.ب. لكل 1000 د.ب. سنويارسم الخدمة
• الحد األقصى لالئتمان هو 5000 د. ب

ال يوجدرسوم العضوية السنوية
2 د. ب لكل 100 د. ب يتم سحبها    السحب النقدي 

الحد األدنى لكل شهر هو 3٪ من رصيد الحساب الجاري أو 5 د. ب أيهما أكبرالحد األدنى للسداد 
5 د. ب )يتم التبرع بها لألعمال الخيرية(السداد المتأخر 

3.15٪ من مبلغ المعاملةاالستخدام الدولي
ال يوجدرسم استبدال البطاقة  

ال يوجدرسم استصدار رقم سري جديد
ال يوجدرسم اإللغاء 

ال يوجدرسم اصدار كشف حساب اضافي
ال يوجدرسم التوصيل الدولي عبر خدمة التوصيل السريع 

ال يوجدرسم الشيك المرتجع  
ال يوجدرسم الرسالة المرجعية

ال يوجدشيك إداري/شيك مصدر لبيان الرصيد التجاري
مجانًانسخة من كشف حساب البطاقة
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االجور والرسوم لكبار العمالء - الهالل للخدمات المصرفية اإلسالمية، البنك األهلي المتحد

4. تمويل األفراد

التمويل العقاري )للسكن الشخصي(*:التمويل الشخصي وتمويل السيارات

 الحد األدنى 52.5 د. برسوم إدارية
1.05٪ من مبلغ التمويل/)الحد األقصى 525 د. ب(الحد األقصى 157.5 د. ب

157.5 د. برسوم الترتيب

بعد 6 أشهر من إغالق التمويل/التسهيل االئتماني 5.25 د. بخالل 6 أشهر من إغالق التمويل/التسهيل االئتماني )مجانًا(رسالة اخالء طرف

غير متوافرالحد األدنى للتمويل الشخصي: 0.160 د. ب شهريًا لكل 1000 د. برسوم التكافل

26.25 د. ب26.25 د. برسوم التسوية الجزئية

10.5 د. بتأجيل سداد القسط

0.7875٪ من مبلغ التمويل أو 210 د. ب أيهما أقلالتمويل االستهالكي وتمويل السيارات 1.05٪ أو 105 د. ب أيهما أقلرسوم السداد المبكر )وفقًا للوائح بنك البحرين المركزي(

شهادة رصيد التمويل
حتى سنة واحدة مجانًا - أكثر من مرة في السنة 10.5 د. ب )يتم التنازل عنها بالنسبة 

للمتقاعدين وإذا كانت موجهة إلى المجلس األعلى للمرأة، أو الوزارات، أو ألغراض السكن 
اإلجتماعي(.

حتى سنة واحدة مجانًا - أكثر من مرة في السنة 10.5 د. ب )يتم 
التنازل عنها بالنسبة للمتقاعدين وإذا كانت موجهة إلى المجلس 

األعلى للمرأة، أو الوزارات، أو ألغراض السكن اإلجتماعي(.

التقييمات الداخلية - يجب الحصول على موافقة كتابية مسبقة من خدمات الطرف الثالث )كما تم تقديرها من قبل طرف ثالث ذي صلة(تكاليف التقييم والتأمين التكافلي والرسوم الحكومية الخ
مصرف البحرين المركزي للحصول على الرسوم

5. الخدمات المصرفية عن بعد )الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت، مركز اتصاالت األهلي، الخصم المباشر(، مجانًا

6. الزبائن ذوي االحتياجات الخاصة

مجانًا  السحب النقدي عبر أمين الصندوق

معفاةرسوم خدمة الحساب الشهرية لألرصدة األقل من الحد األدنى:

)الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة بحسب مقتضيات القوانين السارية في مملكة البحرين(


