
دليل الخدمات والرسوم
الخدمات المصرفية لألفراد

الحسابات الشخصية

متوسط المعدل الشهري لألرصدة 
الدائنة في الحسابات اآلتية

دينار 
بحريني

دوالر 
امريكي

جنيه 
يورواسترليني

3001,060610880الحساب الجاري
20N/AN/AN/Aحساب التوفير السريع

Savewave حسابN/AN/AN/AN/A
2,0005,0005,0005,000الحساب المميز

5,00015,00010,00025,000حساب تحت الطلب
1,0003,0002,0003,000الودائع الثابتة

الرسوم المحتسبة لعدم اإلحتفاظ بالحد األدنى للرصيد الشهري في الحسابات 
3 دينار بحريني شهريا الحساب الجاري 
1 دينار بحريني شهريا حساب التوفير. 

بدون رسوم   Savewave حساب
الحساب المميز  لن يتم دفع فائدة إذا كان الرصيد أقل من الحد األدنى 

للرصيد الشهري او في حالة اجراء اكثر من ثالث سحوبات في 
الشهر

حساب تحت الطلب  لن يتم دفع فائدة اذا كان الرصيد الشهري سيتم احتساب 5 
دينار بحريني شهريًا

الودائع الثابتة  10 دينار بحريني قبل تاريخ االستحقاق باإلضافة إلى نسبة 
الفائدة في جينه من قبل البنك

رسوم إدارية 0.893 دينار بحريني كل 6 شهور  Savewave حساب

إصدار حوالة / شيك إداري 
3.150 دينار بحريني لكل شيك إصدار حوالة بنكية / شيك 

مجانًا إداري/شيك مصدق إلغاء شيك إداري/شيك مصدق 
5.250 دينار بحريني إلغاء حوالة بنكية 

التحويالت )سويفت(

داخل دول مجلس التعاون  5.250 دينار بحريني )باإلضافة إلى رسوم 
البنك المراسل( الخليجي والمعامالت 

الدولية
420 فلس  )RTGS( التحويل الى البنوك المحلية

التحويالت البنكية

عن طريق Fawri+  الى حد 100 دينار بحريني مجانًا أكثر من 100 دينار بحريني 105 
فلس لكل عملية

 عن طريق Fawri  15 فلس لكل معاملة )غير الراتب( / 5.25 فلس لكل معاملة  
)للرواتب(

التحويالت الداخلية داخل     ال يوجد
بنك البحرين الوطني         

التحويالت الواردة 
ال يوجد الدفع نقدًا )دينار بحريني( 

بدون رسوم إلى الحساب بنفس العملة لدى البنك. 
105 فلس إلى الحساب مع البنوك المحلية اأخرى بالدينار البحريني 
420 فلس إلى الحساب مع البنوك المحلية اأخرى بالدينار البحريني 

%1.05 )5.250 دينار إلى حساب مع البنوك ألخرى بالعمالت األجنبية 
بحريني كحد أقصى    

باإلضافة إلى رسوم   
التحويل  بالسويفت(  

العمالت األجنبية 
ال يوجد اإليداع النقدي بالعملة األجنبية 
ال توجد السحب انقدي بالعمالت األجنبية 

بطاقة الصراف اآللي 
بدون رسوم  إصدار بطاقة صراف آلي للمرة األولى. 

3.150 دينار بحريني  إصدار بطاقة إضافية أو بطاقة بديلة 
1.050 دينار بحريني لكل معاملة  إستخدام أجهزة الصراف اآللي )جي سي سي نت( 

3.15% شامل جميع الرسوم إستخدام أجهزة الصراف اآللي )المعامالت الدولية(. 
3.15% شامل جميع الرسوم نقاط البيع المعامالت الدولية 

الـشيكات
مجانًا إصدار دفتر شيكات عند فتح الحساب 

5.250 دينار بحريني إرسال دفتر شيكات  إصدار دفتر شيكات  50 ورقة 
2.100 دينار بحريني  غير مستلم عبر البريد 

5.250 دينار بحريني لكل شيك إيقاف صرف الشيك. 
2.100 دينار بحريني لكل شيك كونتر شيك. 

شيك مرجع  14.7 دينار بحريني لعدم كفاية الرصيد / راجع 
الساحب / اليوجد ترتيب مسبق / إعادة تقديم 

الشيك / الحساب مغلق / 10 دينار بحريني 
ألسباب إخرى

3.150 دينار بحريني عن كل شيك  شراء شيك بالعملة األجنبية 

رسوم الخدمات اإلئتمانية لالفراد 
القروض الشخصية

105 دينار بحريني  الرسوم اإلدارية والتشغيلية للقروض 
إلغاء او تسديد القرض العائم نقدًا أو من الحساب

%1.05 او مبلغ 105 دينار بحريني  الجزئي / الكلي او من خالل قرض من بنك آخر 
)إيهما أقل( 

10.500 دينار بحريني لكل قسط إعادة جدولة القروض / تأجيل القسط 
15 دينار بحريني شهريا قسط متأخر 

مرة واحدة بالسنة مجانًا 10.500 دينار  إصدار شهادة بالرصيد المتبقى من القرض 
بحريني اذا اكثر من مرة واحدة في السنة

إصدار شهادة ابراء ذمة عن تسديد القرض  التسهيالت االئتمانية 5.250 دينار 
بحريني اذا تم إصدارها بعد ٦ شهور 

من اغالق القرض/ التسهيالت 
االئتمانية

210 دينار بحريني على مبلغ رسوم طلب قرض العقاري 
القرض حتى 150,000 دينار بحريني   
315 دينار بحريني على مبلغ القرض    

أكثر من 150,000 دينار بحريني و    
حتى 250,000 دينار بحريني  

525 دينار بحريني على مبلغ القرض    
األكثر من 250,001 دينار بحريني   

تسديد القرض العقاري  %0.7875 او مبلغ 210 دينار بحريني 
)ايهما اقل( 

اإلقتراض المرن
)الجديد / تجديد/ تغيير حد السحب(  31.500 دينار بحريني سنويًا

رسوم تامين االقتراض المرن  0.265 دينار بحريني شهريا لكل 
1000 دينار بحريني 

فك رهن وديعة  بدون رسوم
105 دينار بحريني سنويًا حساب السحب على المكشوف )جديد(  

حساب السحب على المكشوف
 )تجديد / تغيير حد الحساب(  بدون رسوم

رسوم خدمات أخرى
1.050 دينار بحريني لكل كيس رسوم عد النقد المعدني 

 سحب نقدي اقل من 1000 دينار بحريني
1.050 دينار بحريني  عن طريق الصراف 
5.250 دينار بحريني  نسخة إضافية من اشعار وديعة ألجل 
1.050 دينار بحريني  رسوم إعادة تشغيل الحساب ساكن 
1.050 دينار بحريني  دفع الفواتير عن طريق الصراف 

نسخة من كشف الحساب / كشف حساب القرض / مستندات آخرى
مجانًا من مره الى مرتين في السنة 

315 فلس لكل صفحة )5.250 دينار بحريني كحد أقصى أكثر من مرتين في السنة 
2.010 دينار بحريني شهريًا البريد المحتفظ لدى البنك 

التقرير اإلتماني  مرة واحدة في السنة مجانًا 5.250 دينار بحريني إذا أكثر 
من مرة واحدة في السنة

)1( التطبق على االيتام واالرامل او األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة او المتقاعدين او األشخاص الذين يحصلون على 
االعانة الشهرية من قبل وزارة العمل والشؤن االجتماعية او الطلبة او المواطنين البحرنيين من ذوي الدخل الشهري الذي 

اليتجاوز 250 دينار بحريني . يمكن لهوالء الزبائن اإلتصال بفروعهم االثبات حالتهم الخاصة المذكورة إلعفاء من الخصم 
من حساباتهم.

)2( يتم دفع فائدة بمعدل %0.15 سنويًا 
)3( قد تختلف األسعار المبينة أعاله لبرنامج قروض مختلفة، كافة األسعار قابلة للتغيير. اليداعات التي يتم ايداعها مع بنك 

البحرين الوطني يتم تغتيتها عبر برنامج حماية االيداعات حسب الحد األقصى للقيمة المسموح بها حسب البرنامج سعر 
الفائدة السنوية للقروض الشخصية يبدأ من %6.6 بالنسبة لقرض بمبلغ 100,000 دينار بحريني يتم دفعه على مدة 73 

شهرًا
)4( سوف يحتسب رسوم 1 دينار بحريني على أي تعليمات ثابتة 

)5( سوف تحتسب رسوم بريدية حسب االقتضاء
)6( مجانًا للمتقاعدين

)7( يتوجب على الزبون االحتفاظ بحساب توفير او جاري مفتوح لدى البنك للحصول على قرض او بطاقة إئتمانية.
)8( سعر الفائده السنويه للقروض العقارية يبدأ من %6.87 بالنسبة لقرض بمبلغ 100,000 دينار بحريني يتم دفعة على 

مدى 300 شهر
)9( الفائدة المحتسبة على حساب السحب على المكشوف تعتمد على الضمانات المقدمة من قبل الزبون

)10( ال تطبق على األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
)11( مجانا اذا أصدرت الشهادة الى المجلس األعلى للمرأة . الوزارات. السكن االجتماعي

يوليو 2020، مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطع تجزئة

سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على الرسوم وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة


