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أسعار الرسوم والعموالت

أ .االعتمادات املستندية الصادرة
اخلدمة

العموالت

 -1عمولة فتح االعتماد املستندي الصادر
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء ًا منها

 6%سنوي ًا على أال تقل عن  350دوالر
أو ما يعادلها

 -2عمولة التعديل املايل
زيادة املبلغ أو متديد املدة

تخضع لعمولة اإلصدار
على أال تقل عن  150دوالر أو ما يعادلها

 -3عمولة التعديل غري املايل لالعتماد الصادر

 150دوالر أو ما يعادلها

 -4عمولة كفالة السحوبات على االعتمادات الصادرة
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء ًا منها

 6%سنوي ًا على أال تقل عن  150دوالر
أو ما يعادلها

 -5رسوم التأمني على البضائع العائدة على بوالص تأخر سدادها

 200%من قيمة رسوم التأمني

 -6إذن جتيري أو تسليم مستندات

 150دوالر أو ما يعادلها

 -7عمولة إلغاء اعتماد

 150دوالر أو ما يعادلها

 -8عمولة اخلالفات ملستندات االعتماد

 150دوالر أو ما يعادلها

 -9عمولة االحتفاظ باملستندات

 150دوالر أو ما يعادلها شهري ًا

 -10عمولة الغاء اعتماد صادر (مل يستغل)

 150دوالر أو ما يعادلها
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ب .االعتمادات الواردة
اخلدمة

العموالت

 -1عمولة تبليغ االعتماد الوارد

 0,5%سنوي ًا على أال تقل عن  150دوالر
أو ما يعادلها

 -2عمولة تعزيز االعتماد الوارد
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء ًا منها

 4%سنوي ًا على أال تقل عن  200دوالر
أو ما يعادلها

 -3عمولة التعديل املايل لالعتماد الوارد زيادة املبلغ

تخضع لعمولة تبليغ االعتماد الوارد وعمولة
تعزيز االعتماد الوارد

 -4عمولة التعديل غري املايل لالعتماد الوارد

 150دوالر أو ما يعادلها

 -5عمولة (تداول املستندات) االعتمادات الواردة للتصدير

 0,5%سنوي ًا على أال تقل عن  150دوالر
أو ما يعادلها

 -6عمولة اخلالفات ملستندات االعتماد

 150دوالر أو ما يعادلها

 -7عمولة كفالة السحوبات على االعتمادات الواردة املعززة
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء ًا منها

 4%سنوي ًا على أال تقل عن  200دوالر
أو ما يعادلها

 -8عمولة حتويل االعتماد املستندي الوارد Transferable L/C

 1%مقطوعة على أال تقل عن  250دوالر
أو ما يعادلها

 Reimbursement -9تغطية االعتمادات commission

 250دوالر أو ما يعادلها

 -10عمولة الغاء اعتماد وارد

 150دوالر أو ما يعادلها
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أسعار الرسوم والعموالت
ج .البوالص برسم التحصيل (الصادرة والواردة)
اخلدمة

العموالت

 -1عمولة البوالص

 0,25%على أال تقل عن  150دوالر
أو ما يعادلها

 -2عمولة قبول سحوبات التحصيل من املشرتين

 1%سنوي ًا على أال تقل عن  150دوالر
أو ما يعادلها

 -3عمولة تسليم مستندات بدون دفع

 150دوالر أو ما يعادلها

 -4عمولة حتويل البوالص بني البنوك

 150دوالر أو ما يعادلها

 -5عمولة كفالة السحوبات على بوالص التحصيل الواردة
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء ًا منها

 6%سنوي ًا على أال تقل عن  150دوالر
أو ما يعادلها

د .الكفاالت
اخلدمة

العموالت

 -1عمولة الكفاالت الصادرة
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء ًا منها

 6%سنوي ًا على أال تقل عن  350دوالر
أو ما يعادلها

 -2عمولة الكفاالت الصادرة بضمان كفاالت بنكية مقابلة أو تأمينات نقدية
 100%حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء منها

 4%سنوي ًا على أال تقل عن  150دوالر
أو ما يعادلها

 -3عمولة تأخري إعادة الكفالة بعد انتهاء سريانها
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء ًا منها

مع وجود مطالبة :تخضع لنفس عمولة
اإلصدار

 -4عمولة كفاالت الدفع
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزء ًا منها

 6%سنوي ًا على أال تقل عن  150دوالر
أو ما يعادلها

 -5عمولة كفاالت تخليص البضائع

 150دوالر مقطوعة

 -6تعديل مايل على الكفاالت (جتديد أو زيادة)

تخضع لنفس عمولة اإلصدار

 -7تعديل غري مايل على الكفاالت

 150دوالر مقطوعة

 -8عمولة تبليغ كفاالت

 150دوالر مقطوعة على عموالت الكفاالت
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ه .احلواالت الصادرة و الواردة
اخلدمة

العموالت

 -1عمولة احلوالة الصادرة اخلارجية

 0,5%على أال تقل عن  25دوالر
أو ما يعادلها

 -2عمولة احلواالت الصادرة بني البنوك احمللية بالعملة احمللية()RTGS

 0,1%مقطوعة على أال تقل عن
 25دوالر أو ما يعادلها

 -3عمولة احلواالت الصادرة بني البنوك احمللية بالعملة األجنبية ()RTGS

 0,3%مقطوعة على أال تقل عن  ٥٠دوالر أو
ما يعادلها

 -4عمولة تعديل  /إلغاء حوالة صادرة

 25دوالر أو ما يعادلها

 -5عمولة احلوالة الواردة اخلارجية

 0,2%إىل  0,3%أو حسب تعليمات البنك
املراسل

 -6عمولة احلواالت الواردة بني البنوك احمللية ()RTGS

بالدينار  20دوالر مقطوعة
بالدوالر  0,2%بحد أدناه  30دوالر
احلوالة ال تخص عميل كابيتال
من  1دوالر إىل  5000دوالر 30 :دوالر
من  5000دوالر إىل  10000دوالر 40 :دوالر

 -7أجور السويفت  /احلواالت الصادرة

أكرث من  10000دوالر 40 :دوالر
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أسعار الرسوم والعموالت
و .الشيكات (األجنبية واحمللية)
اخلدمة

العموالت

 -1عمولة إصدار دفاتر شيكات بالدينار العراقي

 5أوراق ( 15000دينار)
 10ورقة ( 25000دينار)
 25ورقة ( 40000دينار)

 -2عمولة إصدار دفاتر شيكات بالدوالر األمريكي

 5أوراق 10 :دوالر
 10ورقة 20 :دوالر
 25ورقة 30 :دوالر

 -3عمولة الشيكات املعادة

 25000دينار لكل شيك معاد
 20دوالر لكل شيك

بناء على معارضة الساحب
 -4عمولة إيقاف صرف شيك ً

 50000دينار لكل شيك
 25دوالر لكل شيك

 -5عمولة إيقاف صرف شيك مصريف صادر بالعملة األجنبية

 25دوالر
أو ما يعادلها

 -6عمولة إيداع شيكات برسم التحصيل بالدينار العراقي
ال ينطبق يف حالة املوافقة االئتمانية

 15000دينار لكل شيك

 -7عمولة حتصيل الشيكات بالعملة األجنبية داخل العراق

 1باأللف على أال تقل عن  20000دينار

 -8استشهاد على الصك جلهات قضائية

 50000دينار لكل شيك

 -9عمولة فتح احلساب اجلاري املغلق (عدا عمولة البنك املركزي)

 50000دينار  50 /دوالر لكل شيك

-10عمولة إصدار شيك سفتجة

 0.3%لعمالء املصرف
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ز .احلسابات
اخلدمة

العموالت

 -1التعليمات الدورية الثابتة

 15000دينار مقطوعة
 15دوالر مقطوعة

 -2عمولة تزويد العميل بكشف حساب (ورقة)

 10000دينار لكل ورقة
 8دوالر ورقة

 -3عمولة احلسابات النائمة بالعملة احمللية

 5000دينار شهري ًا

 -4عمولة احلسابات النائمة بالعملة األجنبية

 5دوالر شهري ًا أو ما يعادلها بالعمالت
األجنبية األخرى

 -5عمولة صيانة احلسابات
"يستثنى من ذلك احلسابات املمنوحة قروض"

 5000دينار سنوي ًا
 5دوالر

 -6عمولة السحب نقد ًا بالعملة األجنبية من احلساب وبنفس العملة

مبوجب تعليمات خاصة من قبل دائرة
اخلزينة

 -7عمولة إصدار شهادات
 مالءة مالية شهادة رصيد املقدرة على اإلنفاق العالقة املالية كتاب اقتطاع جزء من الراتب شهادة فوائد وعموالت وشهادة التزاماتاملصادقة على صحة التوقيع -براءة الذمة عند انتهاء االلتزامات

 25000دينار

 -8شركة حتت التأسيس

 50000دينار

 -9فتح حساب جاري  /توفري دينار للحساب

 15000دينار

 -10فتح حساب جاري  /توفري أجنبي للحساب

 10دوالر أو ما يعادلها
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أسعار الرسوم والعموالت
ز .احلسابات
اخلدمة

العموالت

 -11عمولة حتويل الراتب

يف حال تزويدنا بالبيانات على ديسك
 2500دينار  2 /دوالر من املستفيد
بدون ديسك  5000دينار  4 /دوالر تستوفى
أو حسب االتفاقية مع الشركات احملولةللرواتب

 -12عمولة السحب النقدي من الصندوق ملبالغ أقل من  2000000دينار

 5000دينار
 3دوالر

بناء على طلب العميل
 -13اغالق حساب ً

 10000دينار
 5دوالر

 -14حتويل داخلي بني حسابات عمالء خمتلفني (دينار)

 0,125%مقطوعة على أال تقل عن 25000
دينار

 -15حتويل داخلي بني حسابات عمالء خمتلفني (أجنبي)

 0,125%مقطوعة على أال تقل عن
 20دوالر

 -16قيمة إصدار دفرت التوفري

 5000دينار
 3دوالر

 -17عمولة احلد األدنى للرصيد دينار ( )500000للحسابات اجلارية

 3000دينار شهري ًا

 -18عمولة احلد األدنى للرصيد دوالر أو أجنبي ( )500للحسابات اجلارية

 2دوالر شهري ًا

 -19عمولة إصدار شيكات مصرفية (سفتجة ومصدقة)

 1باأللف على أال تقل عن  5000دينار /
 3دوالر

 -20عمولة فقدان سفتجة

 15000دينار

 -21عمولة الغاء سفتجة

 10000دينار
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ز .احلسابات
اخلدمة

العموالت

 -22إضافة عمولة تاريخ حق نفس اليوم لاليداعات النقدية

 0.2%يإستثناء جميع زبائن املزاد (حواالت
و إعتمادات).
الزبائن الذين يسددون مستحقات القروض.
الزبائن الذين يقومون بشراء الدوالر مقابل
الدينار لغرض تغطية احلواالت الصادرة
اخلارجية.

 -23عمولة إصدار حواالت خارجية

 0.1%حسب تعليمات البنك املركزي

 -24مطبوعات شيكات سفتجة

 2000دينار
 2دوالر

 -25عمولة على اإليداعات النقدية يف احلسابات اجلارية يف نفس يوم
اإليداع

 2باأللف حسب العملة

 -26تصوير املستندات والشيكات لكل صفحة عند طلب العميل

 25000دينار للسنة احلالية
 50000دينار للسنوات السابقة

 -27عمولة عد وفرز (رزم نقود)

 3000دينار لكل رزمة من فئة  5000دينار
فأقل
 2000دينار لكل رزمة من فئة  10000دينار
فأكرث

 -28عمولة أوامر الدفع

 25000دينار
 20دوالر أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية

 -29عمولة سند تفويض

 50000دينار ملرة واحدة
 25دوالر

 -30عمولة تفعيل احلساب النائم

 10000دينار
 8دوالر
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أسعار الرسوم والعموالت
ح  .البطاقات االئتمانية
العموالت

اخلدمة
 -1فيزا بالتينيوم
رسوم إصدار بطاقة أساسية
رسوم إصدار بطاقة تابعة
رسوم استبدال بطاقة بدل فاقد  /تالف
 -2فيزا ذهبية
رسوم إصدار بطاقة أساسية
رسوم إصدار بطاقة تابعة
رسوم استبدال بطاقة بدل فاقد  /تالف
 -3فيزا فضية
رسوم إصدار بطاقة أساسية
رسوم إصدار بطاقة تابعة
رسوم استبدال بطاقة بدل فاقد  /تالف

 50دوالر
 30دوالر
 10دوالر

 -4إصدار رقم سري بديل أو بطاقة بديلة

 5دوالر

 -5الفائدة الشهرية

 2,5%شهري

 -6عمولة السحب النقدي

 5%مقطوعة وبحد أدنى  ١٠دوالر

 -7عمولة التأخر يف السداد

 5%من الرصيد املستحق وبحد أدنى
 25دوالر

 -8عمولة جتاوز السقف

 25دوالر مقطوعة شهري ًا

 -9نسخة عن قسيمة املشرتيات

 10دوالر

 -10رسوم اعرتاض على حركات البطاقة تعكس يف حال ثبوت صحة
االعرتاض

 25دوالر

 -11إصدار بطاقة  ATMفيزا إلكرتون ألول مرة

بدون

 125دوالر
 70دوالر
 20دوالر
 75دوالر
 40دوالر
 15دوالر

 -12إصدار بطاقة  ATMفيزا الكرتون بديلة أو رقم سري لبطاقات فيزا
إلكرتون
 -13عمولة السحب النقدي من الصرافات االلية خارج املقسم الوطني
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 15000دينار عراقي
 10دوالر
 10000دينار عراقي
أو  8دوالر

ط  .قروض األفراد
اخلدمة

العموالت

 -1عمولة القروض الشخصية لألفراد (عدا املنتجات املتخصصة)

 1%مقطوعة قدم ًا

 -2عمولة تأجيل قسط

يتم استيفاء عمولة هيكلة

 -3عمولة التأخر يف السداد
 5أيام سماح من تاريخ االستحقاق

يتم االكتفاء بفائدة التأخري

 -4فائدة التأخر يف سداد القسط

نسبة الفائدة على القرض 3% +

 -5سداد مبكر

حسب العقد املوقع مع الزبون

 -6عمولة إدارية

أقل من  1000000العمولة  50000دينار
مقطوعة
 1500000 - 1000001العمولة 75000
دينار مقطوعة
 - 1500001فأكرث العمولة  100000دينار
مقطوعة

ي  .قروض الشركات
اخلدمة

العموالت

 -1هيكلة التسهيالت للمرة األوىل

 0,5%مقطوعة

 -2هيكلة تسهيالت للمرة الثانية فأكرث

 0,75%مقطوعة

 -3جدولة تسهيالت للمرة األوىل

 1%مقطوعة

 -4جدولة تسهيالت للمرة الثانية فأكرث

 1,25%مقطوعة

 -5تنظيم عقود  /مقطوعة لكل عقد أصلي

 350ألف دينار

 -6عمولة جتديد سقوف جاري مدين

 1%سنوي ًا
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أسعار الرسوم والعموالت

ك .قروض الشركات املتوسطة والصغرية (منتج متويل الشركات الصغرية واملتوسطة
(البنك املركزي العراقي)
اخلدمة

العموالت

 -1الفائدة ()FLAT

 4%سنوي ًا

 -2فائدة التأخر يف سداد القسط

نسبة الفائدة على القرض 3% +

 -3عمولة البنك املركزي

 0,7%سنوي ًا

 -4عمولة الشركة العراقية للكفاالت

 0,8%سنوي ًا

 -5الطوابع

0,2%

 -6عمولة إستعالم البنك املركزي العراقي

 25000دينار عراقي

 -7عمولة صحة صدور

 30000دينار عراقي

 -8عمولة مطبوعات

 30000دينار عراقي
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ل  .عموالت اخرى
اخلدمة

العموالت

 -1أجور السويفت

إصدار اعتمادات 75 :دوالر مقطوعة
إصدار كفاالت 75 :دوالر مقطوعة
بخالف أعاله 75 :دوالر مقطوعة

 -2عمولة ومصاريف البنك املراسل

حسب ما هي واردة من البنك املراسل

 -3اتفاقية بريد إلكرتوين وفاكس

 25000دينار عراقي مقطوعة

 -4عمولة مطبوعات

 50ألف دينار مقطوعة
 50دوالر مقطوعة

 -5الفوائد التأخريية املتعلقة مبنتجات متويل التجارة والبطاقات وغريها

نسبة الفائدة على القرض 3% +
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