
 والمصاريف العموالت

 خدمات الحسابات

 الحد االدنى للرصيد

 درهم / او ما يعادلها بالدوالر 3000 التوفير/  حساب جاري

 درهم / أو ما يعادلها من العمالت االخرى 5000 الوديعة

 عمولة الرصيد األدنى

 شهري درهم 25 التوفير/  حساب جاري

 ربي سنوي درهم 75  برنامج بريميوم

 رسوم دفاتر الشيكات

 مجانا للعمالء الجدد اتورق 10أول دفتر شيكات 

 درهم 10 إضافي دفتر عشر ورقات

 درهم 25 إضافيدفتر خمسة وعشرون ورقة 

 عموالت معامالت الصراف

 دراهم لكل حركة 10حركات مجانا شهريا، ومن ثم  6 رسوم استخدام الصندوق أو الصراف

 مجانا األجنيةسحب نقدي بالعملة 

 مجانا إيداع نقدي بالعملة األجنية

رسوم تسديد اشتراك الضمان االجتماعي األردني من خالل الصراف )مجانا 

 في حال تم التسديد من خالل الخدمة المصرفية عبر اإلنترنت(
 دراهم 10

 األخرى عموالت الحسابات

 الدوري"درهم لكل دورة "إذا كان خارج الكشف  25 نسخة كشف حساب

 )إذا تم اغالق الحساب خالل سنة من فتحه( درهم 100 عمولة اغالق الحساب

 (% 2التكلفة الفعلية* )بحد أعلى  وديعة حسابعمولة اغالق 

 درهم شهري 25 ببرنامج بريميوم شتراكاالرسوم 

 *التكلفة: سعر األيبور من المدة المتبقية

 الشيكات

من خالل فروعنا المحلية وعن طريق شيكات محلية  -عمولة تحصيل شيك

 المقاصة
 مجانا

 مجانا المقاصة االلكترونية غير متوفرة -عمولة تحصيل شيك

 درهم150درهم + رسوم التوصيل و الحوالة  350% وبحد أدنى 1/8 عمولة تحصيل الشيكات بالعملة االجنبية )عن طريق مقاصة خارج اإلمارات(

 درهم 205 مقاصة خاصةعمولة تحصيل 

 مجانا عمولة تحصيل الشيكات المؤجلة ) لكل شيك ما عدا شيكات القروض (

 درهم 50 (الواحدة األداة/  للشيك) دفع وقف أمر

 مجانا عمولة إلغاء إيقاف صرف شيك

 درهم ألكثر من سنة 20درهم أقل من سنة،  10 عمولة نسخة عن شيك

 درهم 50 شيك مقبول الدفع/  عمولة إصدار شيك بنكي

 درهم 50 إلغاء شيك مقبول الدفع

 الشيكات المرتجعة

 درهم 100 أسباب مالية



 مجانا أسباب غير مالية

 درهم 100 أيام 3إعادة تقديم بعد 

 البطاقات

 البطاقات االئتمانية

 مجانا مدى الحياة الكالسيكية بطاقة فيزالالرسوم السنوية عمولة اإلصدار و 

 مجانا مدى الحياة طاقة فيزا الذهبيةلبالرسوم السنوية عمولة اإلصدار و 

 ايليت(و  بريميوم درهم )مجانا مدى الحياة لعمالء 500 بطاقة فيزا البالتينيةلالرسوم السنوية عمولة اإلصدار و 

 درهم )مجانا مدى الحياة لعمالء ايليت( Signature 1000بطاقة فيزا لالرسوم السنوية عمولة اإلصدار و 

 فقط لعمالء ايليتتصدر درهم  Travel Mate 600بطاقة فيزا لالرسوم السنوية عمولة اإلصدار و 

 درهم لعمالء ايليت فقط( 150درهم ) 300 بطاقة ماستر كارد تيتانيوم االئتمانيةلالرسوم السنوية عمولة اإلصدار و 

 فقط لعمالء ايليتتصدر درهم  World Elite  1900بطاقة ماستر كارد لالرسوم السنوية عمولة اإلصدار و 

لبطاقة الفرعية )فيزا الكالسكية، فيزا لالرسوم السنوية عمولة اإلصدار و 

 الذهبية، فيزا بالتنيوم و بطاقة ماستر كارد تيتانيوم(
 مجانا

 درهم )مجانا لعمالء ايليت( Signature 500لبطاقة الفرعية فيزا لالرسوم السنوية عمولة اإلصدار و 

 فقط لعمالء ايليتتصدر درهم  Travel Mate 300لبطاقة الفرعية فيزا لالرسوم السنوية عمولة اإلصدار و 

 فقط لعمالء ايليتتصدر درهم  World Elite 950لبطاقة الفرعية ماستر كارد لالرسوم السنوية عمولة اإلصدار و 

 درهم 50 عمولة إصدار بطاقة التسوق عبر االنترنت

 درهم 275 حد االئتمان عمولة تجاوز

 درهم 230 عمولة التأخر في السداد

 %3.25 سعر الفائدة الشهري

 درهم 100حد أدنى ب% 3 عمولة السحب النقدي

 % من الرصيد المتبقي 0.5 اقساط التامين )اختياري(

 درهم 100 الحركة المعترض عليها على البطاقة االئتمانية ) مقبولة (

 درهم 65 البطاقةعمولة إعادة إصدار 

 درهم 25 عمولة إعادة إصدار الرقم السري

 درهم 25 نسخة من كشف حساب البطاقة

 درهم 25 نسخة عن وصل حركة مشتريات

 الحركة + عمولة تبديل العملة % من مبلغ3لغاية  خارج الدولة / تبديل عملةشرائية عمولة حركة 

 بطاقات السحب ) الصراف اآللي (

 مجانا الصراف اآللي ) للمرة األولى/تجديد (إصدار بطاقة 

 درهم 25 إصدار بطاقة فرعية

 درهم 25 إصدار بطاقة الصراف اآللي بدل فاقد أو تالف

 درهم 25 إستبدال الرقم السري لبطاقة الصراف اآللي

 العملة% من مبلغ الحركة + عمولة تبديل 4لغاية  عمولة حركة شرائية خارج الدولة / تبديل عملة

 رسوم معامالت أجهزة الصراف اآللي

السحب النقدي/االستعالم عن الرصيد/االيداع من خالل أجهزة الصراف اآللي 

 للبنك العربي لعمالء البنك العربي
 مجانا

 درهم 2 السحب النقدي من داخل االمارات )لكل معاملة (



 درهم 6 السحب النقدي من دول مجلس التعاون الخليجي )لكل معاملة (

 خارج االمارات )لكل معاملة ( السحب النقدي من صرافات بنوك أخرى
 $ 2.75% رسوم السحب الدولية من قيمة المبلغ المسحوب + 4.5

 العربي البنك عمولة

 حد أعلى(ب درهم 50 حد أدنى وبدرهم  10% )2 )عربي نت( السحب النقدي من صرافات البنك العربي خارج االمارات

 درهم 1 عن الرصيد داخل االمارات ) لكل معاملة ( االستعالم

 درهم 25 نسخة عن وصل حركة مشتريات

  

 القرض الشخصي

 درهم( 2500حد أعلى بدرهم و 500حد أدنى ب% من قيمة القرض )1 رسوم إدارية )جديد، تجديد "رفع سقف القرض القائم"(

 درهم( 200حد أعلى بدرهم و 80حد أدنى ب% من المبلغ المستحق )4 عمولة التأخر في سداد القسط

 درهم 100 عمولة تأجيل قسط شهري

أو مصادر  بنوك أخرىمن ، شراء نفس البنك) تسوية مبكرة/ جزئية / نهائية من

 (أخرى / فوائد ما بعد الخدمة
 درهم بحد أعلى( 10,000/ الدفعة الجزئية ) % من قيمة القرض القائم1

 درهم 250 عمولة جدولة القرض

 مجانا عمولة إلغاء معاملة قرض

 درهم 25 ...(خدمات أخرى )نسخة عن القرض، رسالة رصيد حساب مصدقة، 

 قرض السيارة

 درهم( 2500حد أعلى بدرهم و 500حد أدنى ب% من قيمة القرض )1 رسوم إدارية )جديد، تجديد "رفع سقف القرض القائم"(

 مجانا عمولة إلغاء معاملة قرض

 % من قيمة القرض القائم1 السداد المبكرعمولة 

 مجانا لسطات المرور إصدار رسالة عدم ممانعة

 مجانا استبدال شيكات آجلة بشيكات آجلة أخرى

 % من قيمة الدفعة1 سداد مقدم لقسط

 درهم 25 االستحقاق لتعليمات ثابتةعمولة تغيير تاريخ 

 درهم لكل تأجيل 100 تحميالت تأجيل قسط

 درهم 250 جدولة القرضعمولة 

 درهم( 500حد أعلى بدرهم و 200حد أدنى ب% من المبلغ المستحق )4 عمولة التأخر في سداد القسط

 القرض السكني

 إدارية رسوم مجانا بنوك أخرىمن شراء   - % من قيمة القرض )غير مرتجع(1

 عمولة تأجيل قسط شهري درهم 100

 700حد أعلى بدرهم و 300حد أدنى ب) % من المبلغ المستحق4

 درهم(
 عمولة التأخر في سداد القسط

 عمولة السداد المبكر درهم بحد أعلى( 10,000) % من قيمة القرض القائم1

 الجزئيعمولة السداد  درهم بحد أعلى( 10,000)% من قيمة القرض 1

 درهم 250
 القسط قيمة مدة القرض أو الطلب، مقدم اسم) جدولة إعادة أو تعديل رسوم

 (الشهري

 رسوم تحويل من عقار إلى آخر درهم بحد أقصى )شامل رسوم التقييم( 1320

 األصلية الوثائق من طبق األصل نسخةكشف حساب قرض /  درهم 100

 الشهادات

 مجانا شهادة رصيد للمحاسب المالي



 مجانا شهادة توصية

 مجانا شهادة بالمفوضين بالتوقيع عن الحساب

 درهم 50 بالرصيدشهادة 

 درهم 50 شهادة فك رهن

 درهم 50 شهادة التزامات 

 درهم 50 شهادة عدم التزامات

 درهم 60 شهادة عدم ممناعة 

 درهم 60 رسالة برائة ذمة 

 درهم 75 شهادات أخرى للقروض السكنية

 درهم 90 رسائل أخرى للقروض السكنية

 الحـــــواالت

 الصادرةعمولة الحواالت المالية 

 درهم عبر عربي اون الين 1 درهم  عبر الفرع /  5 دولة اإلمارات العربية المتحدة داخلبالعملة المحلية ) الدرهم ( 

 *درهم باإلضافة إلى عمولة البنك المراسل 100 دولة اإلمارات العربية المتحدة داخل األجنبيةبالعملة 

 *درهم باإلضافة إلى عمولة البنك المراسل 100 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 مجانا عبر عربي اون الين درهم  عبر الفرع /  100 بالعملة المحلية ) الدرهم ( لفروع البنك العربي ش.م.ع الخارجية

 األجنبيةبالعملة  لفروع البنك العربي ش.م.ع الخارجية
إلى عمولة باإلضافة  مجانا عبر عربي اون الين درهم  عبر الفرع /  100

 *أن وجد البنك المراسل

 درهم من خالل الفرع / مجانا عبر عربي اون الين 50 خارج البنك العربي إلى بنوك محلية أو دولية دورية حوالةعمولة تنفيذ 

 درهم 50 دورية حوالة أو إلغاء عمولة تعديل

 صادرة حوالة رفضأو  صادرة بناء على طلب العميل حوالة / إلغاء عمولة تعديل

 الحوالة حالة في التحقيق/  صحيحة غير المستفيد بيانات لسبب
 درهم 100

 درهم 10 نسخة من سويفت الحوالة

 دوالر 100درهم أو ما يعادل  365 )حوالة دولية( " Access Cashخدمة السحب الفوري "

 درهم 125أن وجد  المراسل البنك عمولة إلى باإلضافة شهريا و بريميوم أيليت لعمالء  مجانا( الدولة خارج أو داخل) صادرة حوالة*

 عمولة الحواالت الواردة

 مجانا ع.م.ش العربي البنك فروع من الواردة الحواالت

 درهم 1 (الدرهم) المحلية بالعملة الدولة داخل من الواردة الحواالت

 درهم 25 اإلماراتي الدرهم غير بالعملة الدولةأو خارج  داخل من الواردة الحواالت

 الحوالة حالة في التحقيق/  صحيحة غير المستفيد بيانات لسبب واردة حوالة رفض

 أمريكيًا دوالًرا 40  المثال سبيل على) الواردة الحوالة عملة بحسب 40

 ردرسوم  جينيه استرليني 40 ،واردة بالدوالر األمريكي حوالة ردرسوم 

الحوالة  مبلغ من الرسوم خصم سيتم...(  ،بالجينيه استرليني واردة حوالة

 الواردة

 التعليمات الدورية

 درهم من خالل الفرع / مجانا عبر عربي اون الين 75 داخل الدولة عمولة تنفيذ التعليمات الدورية لفروع البنك العربي

 مجانا عمولة تعديل التعليمات

 درهم 25 عمولة عدم تنفيذ التعليمات )عدم توفر رصيد كافي(

 

 



 

 

 

 

 

 

 الصناديق الحديدية

 إيليت بريميوم األفراد نوع الخدمة

 درهم / سنويا 750 درهم / سنويا 850 درهم / سنويا 1000 إيجار صندوق االمانات ) صغير (

 -إيجار صندوق االمانات ) وسط 

 صغير(
 درهم / سنويا 1000 درهم / سنويا 1250 درهم / سنويا 1500

 -االمانات ) وسط إيجار صندوق 

 كبير(
 درهم / سنويا 1500 درهم / سنويا 1750 درهم / سنويا 2000

 درهم / سنويا 1750 درهم / سنويا 2000 درهم / سنويا 2250 إيجار صندوق االمانات ) كبير (

 درهم 5000 ضمان مفتاح صندوق الودائع

 درهم 2000 بدل فاقد أو كسر المفتاح

 بالدرهم اإلماراتينظام الخصم المباشر 

 البنك الدافع البنك المنشئ تفويض بالخصم المباشر )تحسب العمولة عند تفعيل الخدمة(

 درهم 50 مجانا (تمويل / قروض / بطاقات ائتمانرسوم تفعيل الخدمة )

 مجانا مجانا خدمات غير ائتمانية / تسديد فواتير

 البنك الدافع البنك المنشئ طلب وقف دفع

 مجانا مجانا قروض / بطاقات ائتمان تمويل /

 مجانا مجانا خدمات غير ائتمانية / تسديد فواتير

 البنك الدافع البنك المنشئ تنفيذ طلب الخصم المباشر

 مجانا مجانا تمويل / قروض / بطاقات ائتمان

 درهم 25 مجانا رصيد غير كافي

 

 ٪5 بنسبة المضافة القيمة ضريبة تشمل ال أعاله والعموالت الرسوم *


