
7.99%

7.69%

6.92%

Annual Percentage Rate for Consumer 
Loans - Based on a Loan Amount of 
BHD10,000 for 7 years with interest rate of 
6.81%, administration fee of BHD110 and 
insurance fee@206 fils per BHD1,000p.m.

Consumer Loan

Annual Percentage Rate for Auto Loans - 
Based on a Loan Amount of BHD10,000 
for 7 years with interest rate of 7.09%, 
administration fee of BHD110.

Annual Percentage Rate for Home 
Mortgage - Based on a loan amount of 
BHD100,000 for 25 years with interest 
rate of 6.69% and administration fee of 
BHD220.

معدل الفائدة السنوي للقروض الشخصية - على 
أساس قرض بمبلغ 10,000 د. ب على فترة 7 سنوات 

بمعدل فائدة 6,81٪ و110 د. ب رسوم إدارية
و206 فلس� رسوم تأمين لكل 1000 د. ب شهري�

معدل الفائدة السنوي لقروض السيارات - على 
أساس قرض بمبلغ 10,000 د. ب لفترة 7 سنوات 

بمعدل فائدة 7,09٪ و110 د. ب رسوم إدارية.

معدل الفائدة السنوي على القروض
العقارية - على أساس قرض بمبلغ 100,000 د. ب 
لفترة 25 سنة بمعدل فائدة 6,69٪، و220 د. ب 

رسوم إدارية.

Licensed as Conventional Retail Bank by CBBمرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة تقليدي

Auto Loan

Mortgage Loan

تشمل الرسوم ضريبة القيمة المضافة وفق� للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين
All fees are inclusive of VAT as applicable by the laws of the Kingdom of Bahrain.

للقروض الشخصية

لقروض السيارات

على القروض العقارية

6.18%
Annual Percentage Rate for Mazaya 
Social Housing Finance Scheme - Based 
on a loan amount of BHD81,000 for
25 years with interest rate of 5.99%
and administration fee of BHD220.

معدل الربح السنوي لبرنامج مزايا للسكن 
ا¥جتماعي مبني - على أساس تقديم مبلغ

81 ألف دينار بحريني ويعاد سداده على مدى
25 عام�، بمعدل ربح قدره 5,99٪ ورسوم إدارية

بقيمة 220 دينار بحريني.

Mazaya “Social Housing Finance Scheme” مزايا (برنامج تمويل السكن ا�جتماعي)

BASE RATE

SAVINGS ACCOUNT

FOREIGN CURRENCY ACCOUNT

8.75%
0.15%
0.10%

معدل الفائدة ا�ساسي
حسابات التوفير

حساب بالعملة ا�جنبية

Deposit Protection Scheme نظام حماية الودائع

Deposits held with Ahli United Bank B.S.C 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.

يتم تغطية الودائع لدى البنك ا�هلي المتحد في 
المملكة من خالل نظام حماية الودائع وحسابات 

االستثمار المطلقة الصادر عن مصرف البحرين
المركزي وفقا للقرار رقم (34) لسنة 2010.

For information on the Annualized Percentage Rate (APR) on any campaign/Promotional offers, please contact your nearest Ahli United Bank B.S.C.branch or call us at 17221999.
للحصول على معلومات عن معدل الربح السنوي (APR) على أي حملة/عرض ترويجي، يرجى االتصال بأقرب فرع للبنك ا�هلي المتحد ش.م.ب. أو االتصال بنا على الرقم 17221999.
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