تعرفة الخدمات والمنتجات (مصرفية األفراد(
الرسوم

الحسابات
فتح حساب جاري /توفير

مجانا

اشتراط مبلغ لفتح الحساب

ال يشترط

انخفاض الرصيد عن الحد المطلوب

ال يوجد

الخدمات المصرفية االلكترونية
التحويل من حساب آلخر داخل البنك

الرسوم
مجانا
استحقاق نفس اليوم  7.35لاير v

بطاقة المبارك بلس سيغنتشر

حواالت (سريع)
خدمة االشعار عبر رسائل الجوال
النصية
كشف الحساب الشهري بالبريد
السعودي او البريد اإللكتروني
كشف حساب أقل من سنة عن طريق
الفرع
كشف حساب من سنة إلى خمس سنوات
عن طريق الفرع
كشف حساب أكثر من خمس سنوات عن
طريق الفرع
تأسيس امر دفع مستديم عن طريق
الفرع (مرة واحدة) *

مجانا
مجانا
 26.25لاير v

استحقاق اليوم التالي  5.25لاير v
تعريف مستفيد للتحويل إليه إلكترونيا
تأسيس أمر دفع مستديم إلكترونيا (مرة
واحدة) *
التسجيل في خدمة العربي نت ،العربي
موبايل او هاتف العربي

بطاقات االئتمان
بطاقة المبارك بلس انفينيت

مجانا
 10.50لاير v

بطاقة المبارك بلس انفينيت أو سيغنتشر
(اإلضافية)
بطاقة العربي التقليدية او المبارك بلس
بالتينوم
بطاقة العربي التقليدية او المبارك بلس
بالتينوم (اإلضافية)

الرسوم
 1,575لاير v
 1,050لاير v
 315لاير v
 367.50لاير v
 103.95لاير v

مجانا

بطاقة المبارك بلس تيتانيوم

 315لاير v

 31.50لاير v

التحويل الى بنك خارج المملكة

 52.50لاير v

بطاقة المبارك بلس تيتانيوم (اإلضافية)

 103.95لاير v

 52.50لاير v

تعديل  /الغاء حوالة خارج المملكة (عن
طريق الهاتف المصرفي)

 15.75لاير v

 15.75لاير v

صناديق األمانات (رسوم سنوية)

الرسوم

بطاقة العربي التقليدية او المبارك بلس
كالسيك او ذهبي
بطاقة العربي التقليدية او المبارك بلس
كالسيك او ذهبي(اإلضافية)

 210لاير v
 103.95لاير v

شراء /بيع عملة اجنبية

سعر الصرف المعتمد

حجم صغير

 420لاير v

بطاقة أميال العربي االساسية

 525لاير v

السحب أو االيداع النقدي في الفرع

مجانا

حجم متوسط

 840لاير v

بطاقة أميال العربي االضافية

 103.95لاير v

شيكات

الرسوم

حجم كبير

 1,050لاير v
 1,260لاير v

إصدار دفتر شيكات ( 25شيك)

مجانا

حجم كبير جدا

إصدار دفتر شيكات اضافي ( 25شيك)

 10.50لاير v

استبدال المفتاح في حال الفقدان

 682.50لاير ( vداخل المدن الرئيسة)
 1,050لاير ( vخارج المدن الرئيسة)

إصدار شيك مصرفي

 10.50لاير v

الرسوم

الغاء شيك مصرفي

 10.50لاير v

التمويل الشخصي (تمويل التورق
المبارك المحلي ،التمويل المبارك،
تمويل العربي باألسهم المحلية)

صرف/ايداع شيك

مجانا

رسوم إدارية

 %1.05من مبلغ التمويل أو 5,250
لاير أيهما أقل v

اصدار شيك مصرفي (عملة اجنبية)

 15.75لاير v

التأخير في سداد القسط

 75.00لاير

الغاء شيك مصرفي (عملة اجنبية)

 15.75لاير v

السداد المبكر (فقط لعقود التمويل
المنفذة من تاريخ  16سبتمبر )2014

كلفة األجل لألشهر الثالثة التالية للسداد

طلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة

 10.50لاير v

اإليجار التمويلي للسيارات

الرسوم

طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من
سنة

 21لاير v

رسوم إدارية

الحواالت (عن طريق الفرع)

الرسوم

التحويل من خالل الفروع إلى بنك خارج
المملكة

 78.75لاير v

السداد المبكر (للعقود المنفذة من تاريخ
)2014/11/8

 %1.05من مبلغ التمويل أو 5,250
لاير أيهما أقل v
الربح المستقبلي للثالثة األشهر التالية
للسداد بدون ضريبة  +تكلفة التأمين
للفترة المتبقية من السنة وتشمل
الضريبة على التامين v

تعديل  /الغاء حوالة خارج المملكة

 26.25لاير v

السداد المبكر (للعقود المنفذة قبل تاريخ
** )2014/11/8

 2000لاير **

التحويل من حساب آلخر داخل البنك

مجانا

التأخير في سداد القسط

 100لاير

الحواالت الواردة

مجانا

تكاليف اتعاب استرداد السيارة ونقلها
(حسب المنطقة)

 3,150- 2100لاير v
 210لاير v

حواالت (سريع) استحقاق نفس اليوم

 26.25لاير v

إصدار تفويض القيادة الدولي

حواالت (سريع) استحقاق اليوم التالي

 15.75لاير v

اتعاب نقل الملكية لصالح المستأجر

 525لاير v

بطاقة الصرف اآللي

الرسوم

غرامة سنوية لتأخير تقديم شهادة
الفحص الدوري لتجديد وثيقة الملكية

 105لاير v

اصدار بطاقة الصرف اآللي لكل حساب

مجانا

اتعاب اصدار بدل فاقد لوثيقة الملكية

 210لاير v

تجديد بطاقة الصرف اآللي
إعادة إصدار بطاقة صراف (مفقودة/
تالفة /خطأ في الرقم السري ( 3مرات)
إعادة إصدار بطاقة سحبت في جهاز
الصراف اآللي

مجانا
 31.50لاير v

إضافة سائق اضافي على التفويض
الداخلي
طلب المفتاح االحتياطي لعمل نسخة منه
من قبل العميل واعادته للبنك

 315لاير v
 315لاير v

مجانا

تجديد االستمارة (خصوصي)

 367.50لاير v

إصدار بطاقة إضافية

 31.50لاير v

تجديد االستمارة (نقل خاص)

 682.50لاير v

السحب/االيداع النقدي داخل المملكة

مجانا

تجديد االستمارة (نقل عام)

 1,417.50لاير v

خدمة النقد (الحصول على النقد عند
الشراء عبر نقاط البيع)

مجانا

اتعاب تسديد المخالفات المرورية التي
يسددها البنك عن كل مخالفة ارتكبها
العميل
تكلفة الكيلو متر االضافي زيادة عن
 30,000كيلو متر سنويا
تقييم السيارة في الورش المعتمدة عند
االسترجاع  /االسترداد
رسوم تأخير يومية في إعادة السيارة
للبنك

بطاقة العربي ذات الحد المنخفض
(اساسية/اضافية)
بطاقة االعتماد المبارك للمتقاعدين
ذهبي
بطاقة االعتماد المبارك للمتقاعدين
كالسيك
بطاقة االعتماد المبارك كالسيك أو ذهبي
(اإلضافية)
بطاقة فيراري (الحد المنخفض) لعمالء
العربي اساسية او اضافية
بطاقة فيراري (الحد المنخفض) لغير
عمالء العربي اساسية او اضافية
بطاقة فيراري (الحد المنخفض) للشباب
 24 -18سنة اساسية او اضافية
سحب مبلغ  5,000لاير او اقل لجميع
بطاقات العربي االئتمانية (لكل عملية)
سحب مبلغ أكثر من  5,000لاير لجميع
بطاقات العربي االئتمانية
عملية االعتراض إذا كانت نتيجة
التحقيق ضد العميل
تأخر سداد مستحقات البطاقات االئتمانية

 105لاير v
 315لاير v
 157.50لاير v
 103.95لاير v
 157.50لاير v
 210لاير v
 105لاير v
 78.75لاير v
 %3.15بحد اقصى  315لاير v
 36.75لاير v
 100لاير

إصدار بطاقة ائتمانية بدل فاقد

 210لاير v

االشتراك في برنامج حماية الرصيد
(اختياري)
كشف حساب البطاقة االئتمانية أقل من
سنة عن طريق الفرع
كشف حساب البطاقة االئتمانية من سنة
إلى خمس سنوات عن طريق الفرع
كشف حساب البطاقة االئتمانية أكثر من
خمس سنوات عن طريق الفرع

 %0.5145من إجمالي المبلغ
المستحق v

أخرى
الحد االعلى للسحب النقدي من الصراف
اآللي لليوم الواحد
استخدام بطاقة الصرف عبر أجهزة نقاط
البيع في اليوم الواحد
الحد األدنى لتسديد مستحقات بطاقات
العربي االئتمانية
حد السحب النقدي لبطاقات العربي
االئتمانية


 26.25لاير v
 31.50لاير v
 52.50لاير v
الرسوم
 5,000لاير
من  20,000لاير الى 60,000لاير بحد
أقصى ****
 %5من إجمالي المبلغ المستحق أو
 100لاير أيهما أكثر
 30%من الحد االئتماني المخصص
للبطاقة

الرسوم المذكورة هي التعرفة البنكية الرسمية للبنك العربي الوطني.

 Vتشمل الرسوم ضريبة القيمة المضافة VAT %5
 الرقم الضريبي للبنك العربي الوطني300000313900003 :


في حال خضوع أي من السلع/الخدمات /الرسوم في هذه التعرفة لضريبة القيمة المضافة
أو أي ضريبة أخرى ،فإن العميل يلتزم بأن يدفع للبنك باإلضافة إلى المبلغ/المبالغ واجبة
الدفع وفقا للتعرفة مبلغا مساويا لضريبة القيمة المضافة وأي ضريبة أخرى تكون
مفروضة أو يتم فرضها الحقا على السلع/الخدمات /الرسوم المذكورة في هذه التعرفة.



يحق للبنك تعديل الرسوم الخاصة بالبنك في أي وقت شاء ،وتصبح الرسوم
الجديدة/المعدلة سارية ونافذة بعد  30يوم من تاريخ إشعار العميل.

 210لاير v



قد يقوم البنك بتخفيض رسوم بعض الخدمات والمنتجات التي يقدمها ضمن برامجه
الخاصة أو من خالل القنوات البديلة ،حسب ما يراه البنك من وقت آلخر.

 26.25لاير v

ايواء السيارة حسب موافقة المؤجر

 52.50لاير (لليوم الواحد) v



استفسار عن الرصيد عبر الصراف
اآللي داخل دول الخليج

 3.15لاير v

مبلغ التحمل في حال وقوع حادث -يسدد
لشركة التأمين (قابل للتغيير حسب ما
تحدده شركة التأمين)

يبدأ من  3,500لاير اصالح في ورش
معتمدة أو  10,000لاير بحد أقصى في
حال اصالح بالوكالة ***

معدل الربح السنوي لمنتجات التمويل والبطاقات االئتمانية يختلف حسب وضع العميل
ويعتمد على :جهة العمل ،شريحة العميل ،المالئة المالية.



استفسار عن الرصيد عبر الصراف
اآللي في جميع دول العالم

 3.675لاير v

تمويل المنزل المبارك

الرسوم

الرجاء زيارة الفرع او االتصال على هاتف العربي  8001244141او زيارة الموقع
الرسمي للبنك تحت شروط واحكام المنتجات لمعرفة معدل الربح السنوي للمنتج
المطلوب.

رسوم تحويل العمالت الدولية

v %2.625

رسوم إدارية

 %1.05من مبلغ التمويل أو 5,250
لاير أيهما أقل v



مبالغ عمليات السحب النقدي او سداد قيمة المشتريات المنفذة خارج المملكة العربية
السعودية بالعملة األجنبية باستخدام بطاقة الصراف او البطاقة االئتمانية تخضع لسعر
صرف العملة األجنبية في تاريخ تنفيذ العملية.

السداد المبكر (بعد انقضاء العام الثاني)

كلفة األجل لألشهر الثالثة التالية للسداد

* تستقطع الرسوم عند تأسيس امر الدفع المستديم من حساب العميل ويضاف إليها رسوم
الخدمات االخرى إذا كانت حوالة سريع أو سويفت عند تنفيذ العملية.
** حسب بنود عقد التمويل
*** (حسب ما تحدده شركة التأمين عند تجديد العقد السنوي)
**** يمكن زيادة الحد اليومي عن  20.000لاير (بناء على طلب العميل وموافقة البنك)

كشف حساب مختصر على جهاز
الصراف اآللي (داخل المملكة)
استخدام العميل لنقاط البيع داخل المملكة
ودول الخليج
السحب النقدي عبر الصراف اآللي من
دول الخليج العربي (الشبكة الخليجية)
السحب النقدي لبطاقات الصرف اآللي
( )Debit Cardsللشبكات الدولية

مجانا
مجانا
 10.50لاير v

خدمة سداد

الرسوم

سداد الخدمات الحكومية

مجانا

سداد الفواتير والخدمات

مجانا

حساب سداد للدفع االلكتروني

مجانا

التأخير في سداد القسط

فبراير 2018

 26.25لاير لكل مخالفة v
 0.525هللة  /كيلو متر v
 525لاير v

 75.00لاير

