
Monthly account service charges for balances falling below the average
minimum requirement:*

Account closure (current/saving) NIL

Up to 2 times per year - Free, More than 2 times per year - 315 Fils per page subject to a cap of BD 5.25/- 

BD 1.05/- per page + BD 3.15/- as a service charge
Once a year - Free, More than once per year - BD 10.5/-

BD 10.5/-

Initial: Free               Replacement: BD 5.25/- (upon customer request)

BD 2.1/-

From other banks’ ATMs through BENEFIT switch: NIL

From other banks’ ATMs through GCC net: BD 1.05/-
Outside Bahrain and GCC countries: 3.15% of amount withdrawn, Minimum BD 3.15/-

Copy of account statement charges*

Copy of documents charge

Balance certificate charges

Under Formation - Issuance of Letter of Confirmation of Capital

For the latest information on the prevailing Annualised Percentage Rate (APR), please contact your nearest AUB Al Hilal Islamic Banking Services Branch.
Deposits held with Al Hilal Islamic Banking Services, Ahli United Bank in the Kingdom are covered by the Regulation Protecting Deposits and Unrestricted Investment Accounts issued by the Central Bank of Bahrain in accordance with Resolution No.(34) of 2010.
Notes: *No fees will be charged to customers with special needs, orphans, widows, pensioners, individuals receiving social subsidies from the Ministry of Labour & Social Affairs, students and Bahraini Nationals with a monthly salary below BD 250. The customer must     

  identify himself / herself confirming their category to be exempted from these fees.
 **No fees will be charged to customers with special needs. The customer must identify himself / herself confirming their category to be exempted from these fees.
 *** For Commercial Finance (SME Finance / Investment Finance / Buy to Let) please contact your relationship manager for more details.
(Fees are inclusive of VAT as applicable by the laws of the Kingdom of Bahrain)

Issuing ATM Card

Reissue ATM PIN (upon customer request)

Cash withdrawal from ATM

International cash withdrawal from ATM

• Current accounts
• Savings accounts

Average Balance = BD 150/-       Charge = BD 5.25/-     Initial deposit = BD 200/-
Average Balance* = BD  20/-      Charge = BD 1.05/-     Initial deposit = BD 100/-

BANKING SERVICES FEES & CHARGES

Approved to offer Islamic products under CBB’s Retail license

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

BD 157.5/-

Within 6 months of loan/credit facility closure - Free, After 
6 months of the loan/credit facility closure BD 5.25/-

N/A

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

Within 6 months of loan/credit facility closure - Free, 
After 6 months of the loan/credit facility closure BD 5.25/-

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, social housing purpose)  

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

As billed by relevant third party

BD 10.5
0.7875% or BD 210/-, whichever is lower

BD 10.5

As billed by relevant third party

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, social housing purpose)

Personal & Auto Finance: Mortgage Finance (Primary Residence)***:

Administration fees

Takaful charges

Arrangement fee

Release Letter

Early/Partial Settlement Fees (As per CBB regulations)

Valuations, insurance costs, and government fees, including registration, 
notarization, release of title deed etc 

Postponement of installment
Financing balance certificate

4. Retail Finance

Annual Membership Fee NIL

Cash Withdrawal BD 2.1/- per BD 100/- withdrawal

Min Payment Minimum amount per month is 3% of the current balance or BD 5 whichever is higher

Late Payment

Reference Letter Charge NIL

BD 5/- (Charity)

International Usage

Manager’s Cheque Issued for Credit Balances

Copy of credit card statement

NIL

Up to 2 a year - Free, More than 2 times per year - 315 Fils per page up to a cap of BD 5.25/-

3.15% of the transaction amount

Card Replacement Fee (upon customer request) BD 5.25/-

PIN Regeneration Fee (upon customer request) BD 2.1/-
Cancellation Fee NIL

Additional Statement Charge NIL

International Courier Delivery NIL
Return Cheque Charge NIL

• Max annual service fees is BD 120 per BD 1,000 Credit Limit    
• Maximum Card Credit Limit is BD 5,000

Service Fees

5. Remote Banking (Internet Banking, Ahli Contact Centre, Direct Debit): Free

BD 1.05/- if less than BD 500/-

Current account BD 3.15/- p.m., Savings account BD 1.05/- p.m.

NIL

BD 5.25/- for 50 leave cheque book (Proportionate to this amount for different number of leaf per cheque book)
BD 5.25/- per cheque

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

BD 2.1/-

BD 21/- + print cost

BD 3.15/-
BD 3.15/- per cheque

NIL

0.105% (Max. BD 52.5)
Reduced profit rate as applicable

BD 5.25/-

Internal: BD 1.05/- per transaction     External: BD 1.05/- + TT / M/C charge

BD 2.1/-
Within GCC and International - BD 5.25/- + Correspondent Charges if any

BD 3.15/- + TT charges

BD 5.25/-

Over-the-counter withdrawal**

Dormant accounts

Cash withdrawal / deposit of foreign currency from foreign currency accounts

Issuing cheque books

Stop-payment fees

Dishonoured cheque fees
Returned inward clearing cheques

Mailing of uncollected cheque book

Special design cheque books

Special clearing cheques
Issue Manager Cheque fees

Cancel Manager Cheque fees

Collection charges for overseas cheques
Redemption of fixed deposit/Investment account (partial & full)

Standing order not executed due to insufficient funds
Standing order charges

Remittance fees: Issue & cancel draft fees

Telegraphic transfer (TT) (Fund Transfer)

Telex amendment fees

Issuance of Reference Letters

Electronic Fund Transfers System (EFTS): Inside Bahrain, within the Bank 
or to other Banks Fawri (Deferred Net Settlement): Direct credit 0.105 fils per transfer

Fawri + (Near Real Time Payment): Up to BD 100/ – free,   Above BD 100/- up to BD 1000/ = 0.105 fils per transfer

Fawateer: Free 
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2. ATM Cards

3. Credit Card

1. Savings/Current accounts / Time deposits / Standing orders / Remittance

FEES AND CHARGES FOR AL HILAL ISLAMIC BANKING SERVICES

Minimum BD 52.5/-
Maximum BD 157.5/-



رسوم خدمة الحساب الشهرية لألرصدة األقل من الحد األدنى:*

ال يوجدرسوم إغالق الحساب )الحساب الجاري، التوفير(
مرتين مجانا سنويا كحد أقصى - أكثر من مرتان في السنة 315 فلس لكل صفحة وكحد أقصى 5.25 د. ب لكل طلب

1.05 د. ب لكل صفحة + 3.15 د. ب رسوم خدمة

10.5 د. ب
مرة واحدة في السنة مجانًا - أكثر من مرة واحدة سنويا 10.5 د. ب 

أساسي: مجانًا                      استبدال: 5.25 د. ب )حسب طلب العميل(
2.1 د. ب

من أجهزة الصراف اآللي للبنوك األخرى عبر شبكة بنفت: ال يوجد
من أجهزة الصراف اآللي للبنوك األخرى عبر شبكة           1.05 د. ب

خارج البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي: 3.15% من المبلغ المسحوب: الحد األدنى 3.15 د. ب

رسوم نسخة من كشف الحساب*
رسوم نسخة من وثائق المعاملة

رسوم بيان الرصيد
شركة تحت التأسيس - إصدار خطاب تأكيد رأس المال

لمعرفة معدل ربح التمويل السائد يرجى االتصال بأقرب فرع للهالل للخدمات المصرفية اإلسالمية، البنك األهلي المتحد
يتم تغطية الودائع لدى الهالل للخدمات المصرفية اإلسالمية، البنك األهلي المتحد في المملكة من خالل نظام حماية الودائع وحسابات االستثمار المطلقة الصادر عن مصرف البحرين المركزي وفقًا للقرار رقم )34( لسنة 2010.

*لن يتم فرض رسوم على العمالء المعاقين، األيتام، األرامل، المتقاعدين، واألفراد الذين يتلقون إعانات اجتماعية من وزارة العمل والشئون االجتماعية، والطالب، والمواطنين البحرينين الذين يتقاضون رواتبًا شهرية تقل عن 250 دينارًا بحرينيًا. ويجب على العميل أن يبين موقفه       مالحظات: 
  لالستفادة من اإلعفاءات من الرسوم.

**لن يتم فرض أي رسوم على العمالء المعاقين، ويجب على العميل أن يبين موقفه لالستفادة من اإلعفاءات من الرسوم.  
*** للتمويل التجاري )تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة/تمويل االستثمار/التأجير بغرض الشراء(، يرجى االتصال بمدير عالقاتك الخاص للحصول على مزيد من التفاصيل.  

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

إصدار بطاقة صراف آلي
إعادة  إصدار رقم التعريف السري لبطاقة الصراف اآللي )حسب طلب العميل(

السحب النقدي من أجهزة الصراف اآللي

السحب النقدي الدولي من أجهزة الصراف اآللي

• الحساب الجاري
• حسابات التوفير

متوسط الرصيد   = 150 د. ب          الرسوم = 5.25 د. ب      اإليداعات اإلبتدائية = 200 د. ب
متوسط الرصيد* = 20 د. ب           الرسوم = 1.05 د. ب        اإليداعات اإلبتدائية = 100 د. ب

األجور والرسوم المصرفية الخدمات 

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي لتقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية

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

خالل 6 أشهر من إغالق التمويل/التسهيل االئتماني مجانًا 
بعد 6 أشهر من إغالق التمويل/التسهيل االئتماني 5.25 د. ب

157.5 د. ب

1.05% من مبلغ التمويل/)الحد األقصى 525 د. ب(

خالل 6 أشهر من إغالق التمويل/التسهيل االئتماني مجانًا بعد 6 أشهر 
من إغالق التمويل/التسهيل االئتماني 5.25 د. ب

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

األعلى للمرأة، الوزارات، أغراض السكن اإلجتماعي(

التمويل االستهالكي وتمويل السيارات 1.05% أو 105 د. ب أيهما أقل

كما تم تقديرها من قبل طرف ثالث ذي صلة

10.5 د. ب
0.7875% من مبلغ التمويل أو 210 د. ب أيهما أقل

10.5 د. ب

كما تم تقديرها من قبل طرف ثالث ذي صلة

 مرة واحدة في السنة كحد أقصى - أكثر من مرة في السنة
10.5 د. ب )يتم التنازل عنها بالنسبة للمتقاعدين وإذا كانت موجهة 

إلى المجلس األعلى للمرأة، الوزارات، أغراض السكن اإلجتماعي(

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

رسوم إدارية

رسالة اخالء طرف
رسوم الترتيب

رسوم التكافل
رسوم السداد المبكر والتسوية الجزئية )وفقًا للوائح بنك البحرين المركزي(

 تكاليف التقييم والتأمين والرسوم الحكومية ويشمل التسجيل، والتوثيق،
وفك رهن الوثيقة وغيرها

تأجيل سداد القسط
شهادة رصيد التمويل

4. تمويل األفراد

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

الحد األدنى للسداد 
السداد المتأخر 

 ال يوجدرسم الرسالة المرجعية

5 د. ب )يتم التبرع بها لألعمال الخيرية(
االستخدام الدولي

شيك إداري/شيك مصدر لبيان الرصيد التجاري
نسخة من كشف حساب البطاقة

 ال يوجد
مرتين مجانا سنويا كحد أقصى - أكثر من مرتان في السنة 315 فلس لكل صفحة وبحد أقصى 5.25 د. ب

3.15% من مبلغ المعاملة
5.25 د. برسم استبدال البطاقة )حسب طلب العميل(

2.1 د. برسم استصدار رقم سري جديد )حسب طلب العميل(
ال يوجدرسم اإللغاء 

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

ال يوجدرسم الشيك المرتجع  

3. بطاقة ائتمان
• الحد األقصى لرسم الخدمة 120 د.ب. لكل 1000 د.ب سنويا

• الحد األقصى لالئتمان هو 5000 د. ب رسم الخدمة 

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

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

2. بطاقات جهاز الصراف اآللي:

األجور والرسوم  - الهالل للخدمات المصرفية اإلسالمية

1.05 د. ب إذا قل المبلغ عن 500 د. ب
الحساب الجاري 3.15 د. ب شهريًا        حساب التوفير 1.05 د. ب شهريًا

5.25 د.ب، لدفتر شيكات من 50 ورقة )أو ما يتناسب طرديا مع ذالك بحسب عدد أوراق دفتر الشيكات(
5.25 د. ب لكل شيك

14.7 د. ب بسبب “عدم كفاية الرصيد”، “مراجعة الساحب”، “دون ترتيب مسبق”، “إعادة تقييم الشيك”، “حساب ملغي”
5.25 د. ب

2.1 د. ب
21 د. ب + تكلفة الطباعة

3.15 د. ب لكل شيك
3.15 د. ب

ال يوجد
0.105% )52.5 د. ب كحد أقصى(

ربح مخفض وفقًا للسعر المطبق
5.25 د. ب

داخليًا: 1.05 د. ب لكل معاملة      خارجيًا: 1.05 د. ب + رسم التحويل البرقي/رسم الشيك اإلداري
2.1 د. ب

داخل دول مجلس التعاون الخليجي ودوليًا 5.25 د. ب + رسوم المراسلة البنكية )إن وجدت(
3.15 د. ب + رسوم التحويل البرقي

5.25 د. ب
فوري + )تحويل دفعات بصورة شبه فورية(: 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 تحويل

فوري )تحويل في صورة دفعات(: اإليداع الفوري 0.105 د. ب لكل تحويل
فواتير: مجاًنا

رسوم السحب النقدي عبر أمين الصندوق**
رسوم الحسابات الخاملة

السحوبات النقدية / اإليداع النقدي للعمالت األجنبية من حسابات العمالت األجنبية
إصدار دفاتر الشيكات

رسوم إيقاف السداد
رسم الشيكات المرتجعة

رسوم شيكات المقاصة الداخلية المرجعة
رسوم إرسال دفاتر الشيكات غير المستلمة

رسوم دفتر شيكات ذي تصميم خاص
رسوم شيكات المقاصة الخاصة

رسوم اصدار شيك إداري
رسوم الغاء الشيك اإلداري

رسوم تحصيل الشيكات الخارجية
استعادة الوديعة الثابتة/حساب االستثمار )جزئيًا وكليًا(
التعليمات المستدامة التي ال تنفذ لعدم كفاية الرصيد

رسوم التعليمات الثابتة
الحواالت: رسوم إصدار وإلغاء الحوالة

التحويل البرقي )تحويل األموال(
رسوم تعديالت على التلكس

اصدار شهادة تزكية
 نظام التحويل اإللكتروني لألموال )EFTS(: داخل البحرين، ضمن البنك،

أو الى بنوك أخرى

ال يوجد

الحد األدنى لكل شهر هو 3% من رصيد الحساب الجاري أو 5 د. ب أيهما أكبر

 الحد األدنى 52.5 د. ب
الحد األقصى 157.5 د. ب


