البيان

رقم
الصفحة

أسعار العموالت للشركات
تالصادرة
ىاالعتمادا 
تعل 
أسعا رالعموال 

3

تالواردة
ى االعتمادا 
أسعارالعموالتعل 

4

تعلى بوالص التحصيل
أسعارالعموال 

5

تعلىالكفاالت
أسعارالعموال 

6

أسعار العموالت على قروض الشركات الكربى

7

أسعار العموالت على قروض الشركات املتوسطة والصغرية

8

عموالت أخرى

9
أسعار العموالت لألفراد

أسعار العموالت على احلواالت الداخلية واخلارجية

11

أسعار العموالت على الشيكات

12

أسعار العموالت على احلسابات) (1

13

أسعار العموالت على احلسابات) (2

14

الرسوم والعموالت اخلاصة بالبطاقات املسبقة الدفع

15

سقف وحدود االستخدام

16

أسعار العموالت على البطاقات االئتمانية

17

أسعار العموالت على البطاقات الفيزا إلكرتون

18

أسعار العموالت على القروض الشخصية(أفراد)

19

أسعار العموالت )متفرقات(

20

أسعار العموالت للشركات

أسعار العموالت على
االعتمادات الصادرة

3

اخلدمة

العموالت

عمولة فتح االعتماد املستندي الصادر
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزءًا
منها

 %4-%2سنويًا على أال تقل عن  500دوالر
أو ما يعادلها

عمولة التعديل املايل زيادة املبلغ أو متديد
املدة

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

عمولة التعديل غري املايل لالعتماد الصادر

150دوالر أو ما يعادلها

عمولة كفالة السحوبات على االعتمادات الصادرة
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزءًا منها

 %4-%2سنويًا على أال تقل عن  500دوالر أو ما
يعادلها

رسوم التأمني على البضائع العائدة على بوالص
تأخر سدادها

 %200من قيمة رسوم التأمني

إذن جتيري أو تسليم مستندات

150دوالر أو ما يعادلها

عمولة إلغاء اعتماد

 250دوالر أو ما يعادلها

عمولة اخلالفات ملستندات االعتماد

150دوالر أو ما يعادلها

عمولة االحتفاظ باملستندات

150دوالر أو ما يعادلها شهريًا

عموالت  /مصاريف املراسل

حسب املراسل

تخليص مستندات  /جاري مدين مستندي

فائدة  %14سنوي على كافة العمالت(حسب
نسبة الفائدة املقررة للكشف وفقًا للعملة)

أسعار العموالت على
االعتمادات الواردة

4

اخلدمة

العموالت

عمولة تبليغ االعتماد الوارد

 %0.3-%0.1سنويًا على أال تقل عن  500دوالر
أو ما يعادلها

عمولة تعزيز االعتماد الوارد
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية أو جزءًا
منها

 %4-%2سنويًا على أال تقل عن  500دوالر
أو ما يعادلها

عمولة التعديل املايل لالعتماد الوارد /
زيادة املبلغ

تخضع لعمولة تبليغ االعتماد الوارد وعمولة تعزيز
االعتماد الوارد

عمولة التعديل غري املايل لالعتماد الوارد

150دوالر أو ما يعادلها

عمولة تداول املستندات
(االعتمادات الواردة للتصدير)

 0.5%-0.25%سنويًا على أال تقل عن  500دوالر
أو ما يعادلها

عمولة تدقيق املستندات

( $200 - $150يستثنى اعتمادات إعادة اإلصدار)

عمولة كفالة السحوبات على االعتمادات الواردة
املعززة حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية
أو جزءًا منها

 %4-%2سنويًا على أال تقل عن  1000دوالر
أو ما يعادلها

عمولة حتويل االعتماد املستندي الوارد
Transferable L/C

 %1مقطوعة على أال تقل عن  500دوالر أو ما
يعادلها

تغطية االعتمادات Reimbursement
commission

 250دوالر أو ما يعادلها

عمولة إلغاء اعتماد وارد

 250دوالر أو ما يعادلها

عمولة السحوبات اآلجلة على االعتمادات الواردة
وغري املعززة

150دوالر

عمولة التعهد بالتغطية  IRUحتتسب على
أساس فرتات ربع سنوية أو جزءًا منها

 %4-%2سنويًا على أال تقل عن  500دوالر
أو ما يعادلها

عمولة تغطية االعتماد بدون مسؤولية

 150دوالر

عمولة Handling

 500دوالر

إعادة عمولة يف حال إلغاء االعتماد

ال يتم إعادة العموالت

عمولة حواالت احلق الصادرة على االعتمادات
الواردة

1باأللف بحد أدنى  1000دوالر

حوالة حق واردة

 250دوالر

أسعار العموالت على
بوالص التحصیل

5

اخلدمة

العموالت

عمولة البوالص

 %0,375على أال تقل عن  250دوالر أو ما يعادلها

عمولة قبول سحوبات التحصيل من املشرتين

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

عمولة تسليم مستندات بدون دفع

 250دوالر أو ما يعادلها

عمولة حتويل البوالص بني البنوك

 250دوالر أو ما يعادلها

عمولة كفالة السحوبات على بوالص التحصيل
الواردة حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية
أو جزءًا منها

 %4-%2سنويًا على أال تقل عن  500دوالر أو ما
يعادلها

تعديل بوالص التحصيل الواردة

 125دوالر

تعديل بوالص التحصيل الصادرة

 125دوالر

إعادة املستندات املرفوضة إىل البنك املراسل

 125دوالر

أسعار العموالت على الكفاالت

6

اخلدمة

العموالت املقرتحة

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

 %2-%4سنويًا على أال تقل عن  500دوالر
أو ما يعادلها

عمولة تأخري إعادة الكفالة بعد انتهاء سريانها
حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية
أو جزءًا منها

مع وجود مطالبة :تخضع لنفس عمولة اإلصدار

عمولة كفاالت الدفع حتتسب على أساس فرتات
ربع سنوية أو جزءًا منها

 %5-%3سنويًا على أال تقل عن  1000دوالر
أو ما يعادلها

عمولة كفاالت تخليص البضائع

 250دوالر مقطوعة

تعديل مايل على الكفاالت (جتديد أو زيادة)

تخضع لنفس عمولة اإلصدار

تعديل غري مايل على الكفاالت مبا فيها تخفيض
املدة أو القيمة

 250دوالر مقطوعة

عمولة تبليغ كفاالت

 250دوالر مقطوعة على عموالت الكفاالت

عمولة الكفاالت الصادرة بالعملة احمللية عدا
كفاالت الدفع حتتسب على أساس فرتات ربع
سنوية أو جزءًا منها

 %4-%2سنويًا على أال تقل عن  500دوالر

عمولة الكفاالت الصادرة إىل اخلارج عدا كفاالت
الدفع حتتسب على أساس فرتات ربع سنوية
أو جزءًا منها

 %4-%2سنويًا على أال تقل عن  500دوالر

عمولة اعتماد جهوز Standby LC

 %5-%3سنويًا على أال تقل عن  1000دوالر

عمولة تعديل  /كفالة واردة مبلغة

125دوالر

أسعار العموالت على
قروض الشركات الكربى

7

اخلدمة

العموالت

هيكلة التسهيالت للمرة األوىل

 %0,5مقطوعة

هيكلة تسهيالت للمرة الثانية فأكرث

 %0,75مقطوعة

جدولة تسهيالت للمرة األوىل

 %1مقطوعة

جدولة تسهيالت للمرة الثانية فأكرث

 %1,5مقطوعة

تنظيم عقود  /مقطوعة لكل عقد أصلي

 350ألف دينار

عمولة جتديد سقوف جاري مدين

 %1سنويًا

عمولة عدم استغالل سقف اجلاري مدين

 %1سنويًا

أسعار العموالت على
قروض الشركات
املتوسطة والصغرية
منتج متويل الشركات الصغرية واملتوسطة
(البنك املركزي العراقي)

8

اخلدمة

العموالت

الفائدة FLAT

 %5.1 - %4سنويا

فائدة التأخر يف سداد القسط

نسبة الفائدة على القرض %3 +

عمولة البنك املركزي

 %0,7مقطوعة ملرة واحدة فقط

عمولة الشركة العراقية للكفاالت

 0,8%سنويًا

عمولة الشركة التامني الوطنية

 %0.8 - %0.6سنويا

الطوابع

%0.03

عمولة إستعالم البنك املركزي العراقي

 25,000دينار عراقي

عمولة صحة صدور

 30,000دينار عراقي

عمولة مطبوعات

 30,000دينار عراقي

عمولة كشف ميداين

 25,000دينار عراقي

عموالت أخرى

9

اخلدمة

العموالت

أجور السويفت

إصدار اعتمادات 100 :دوالر مقطوعة
إصدار كفاالت 100 :دوالر مقطوعة
بخالف أعاله 100 :دوالر مقطوعة

عمولة ومصاريف البنك املراسل

حسب ما هي واردة من البنك املراسل

اتفاقية بريد إلكرتوين وفاكس

 25ألف دينار عراقي مقطوعة

عمولة مطبوعات

 50ألف دينار مقطوعة
 50دوالر مقطوعة

الفوائد التأخريية املتعلقة مبنتجات متويل التجارة
والبطاقات وغريها

نسبة الفائدة على القرض %3 +

الطوابع القانونية

الرسوم القانونية املقررة  3باأللف

أسعار العموالت لألفراد

أسعار العموالت على
احلواالت الداخلية واخلارجية
املنتج

العموالت

عمولة احلوالة الصادرة اخلارجية

 %3.5بحد أدنى وال تقل عن  25دوالر

عمولة احلواالت الصادرة بني البنوك احمللية
بالعملة احملليةRTGS

 %0.1وال تقل عن  25,000دينار

عمولة احلواالت الصادرة بني البنوك احمللية
بالعملة األجنبية RTGS

 %0.3وال تقل عن  20دوالر

عمولة تعديل  /إلغاء حوالة صادرة

11

 25دوالر

عمولة احلوالة الواردة اخلارجية

0.10%

عمولة احلواالت الواردة بني البنوك احمللية

 %0.2وبحد أقصى  25دوالر أو  30,000دينار

أجور السويفت  /احلواالت الصادرة

 50دوالر

عمولة على السحوبات النقدية بالدوالر على
احلواالت اخلارجية الواردة بالدوالر

% 0.3 - %0.2

أسعار العموالت على
الشيكات
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املنتج

العموالت

عمولة إصدار دفاتر شيكات بالدينار العراقي

 5أوراق  15,000دينار
 10ورقة  25,000دينار
 25ورقة  40,000دينار

عمولة إصدار دفاتر شيكات بالدوالر األمريكي

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

عمولة الشيكات املعادة

 25,000دينار لكل شيك معاد
عمولة الشيكات املعادة  20دوالر لكل شيك

عمولة إيقاف صرف شيك بناء على معارضة الساحب

عمولة مقطوعه  50,000دينار للشيكات املتسلسلة
وغري ذلك  35,000دينار لكل شيك

عمولة إيقاف صرف شيك مصريف صادر بالعملة األجنبية

 30دوالر دينار لكل شيك

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

 15,000دينار لكل شيك

عمولة إيداع الشيكات املقاصة

 10,000دينار لكل شيك

استشهاد على الصك جلهات قضائية

 50,000دينار لكل شيك

بناء على
عمولة فتح احلساب اجلاري املغلق ً
تعليمات البنك املركزي العراقي
عدا عمولة البنك املركزي

 50,000دينار  50 /دوالر

عمولة إصدار شيك سفتجة

 %0.3لعمالء املصرف

التعليمات الدورية الثابتة

 15دوالر15,000/دينار مقطوعة

أسعار العموالت على
احلسابات ()1
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املنتج

العموالت

عمولة تزويد العميل بكشف حساب ورقة

 5,000دينار لكل ورقة

عمولة احلسابات اخلامدة بالعملة احمللية

 5,000دينار شهريًا

عمولة احلسابات اخلامدة بالعملة األجنبية

 5دوالر شهريًا أو ما يعادلها بالعمالت

عمولة صيانة احلسابات
يستثنى من ذلك احلسابات املمنوحة قروض

10,000دينار سنويًا
10دوالر

عمولة 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

 30,000دينار

سند تفويض

 50,000دينار

شركة حتت التأسيس

 50,000دينار

فتح حساب جاري  /توفري دينار للحساب

 15,000دينار

فتح حساب جاري  /توفري أجنبي للحساب

 10دوالر أو ما يعادلها

عمولة حتويل الراتب

قطاع خاص  1,250بحد أدنى  6,000 -بحد أقصى
قطاع عام  2,000بحد أدنى  4,000 -بحد أقصى

عمولة السحب النقدي من الصندوق ملبالغ أقل
من  2,000,000دينار

وتعفى الفروع التي ليس لديها أجهزة صراف
بالفرع  5,000دينار  3 /دوالر

إغالق حساب بناء على طلب العميل

 10,000دينار  5 /دوالر

أسعار العموالت على
احلسابات ()2
املنتج
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العموالت

حتويل داخلي بني حسابات عمالء خمتلفني دينار

 %0,05مقطوعة على أال تقل عن  25,000دينار

حتويل داخلي بني حسابات عمالء خمتلفني دوالر

%0,05مقطوعة على أال تقل عن  25دوالر

عمولة احلد األدنى للرصيد دينار
)للحسابات اجلارية(

 3,000دينار شهريًا  500,000 /دينار

عمولة احلد األدنى للرصيد دوالر أو أجنبي
( للحسابات اجلارية)

 2دوالر 500 /دوالر

عمولة إصدار شيكات مصرفية سفتجة ومصدقة

 0.3%على أال تقل عن  10,000دينار

عمولة فقدان سفتجة

15,000دينار

عمولة إلغاء سفتجة

10,000دينار

مطبوعات شيكات سفتجة

2,000دينار  2 /دوالر

عمولة عد وفرز رزم نقود

 2,000دينار لكل رزمة من فئة  5,000دينار فأقل
 1,000دينار لكل رزمة من فئة  10,000دينار فأكرث

عمولة أوامر الدفع دينار

 25,000دينار

عمولة أوامر الدفع دوالر

 20دوالر

عمولة تفعيل احلساب اخلامد دينار

 10,000دينار

عمولة تفعيل احلساب اخلامد دوالر

 8دوالر

عمولة كسر وديعة  -مدفوعة الفائدة بشكل
شهري  -فرتة ربط ال تقل عن  6شهور

فرض غرامة بنسبة  %2من الفرتة املتبقية على
املبلغ املسحوب

15

16

أسعار العموالت على
البطاقات االئتمانية
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املنتج

العموالت

فيزا بالتينيوم

رسوم إصدار بطاقة أساسية 125دوالر
رسوم إصدار بطاقة تابعة 70دوالر
رسوم استبدال بطاقة بدل فاقد  /تالف 20دوالر

فيزا ذهبية

رسوم إصدار بطاقة أساسية  75دوالر
رسوم إصدار بطاقة تابعة  40دوالر
رسوم استبدال بطاقة بدل فاقد  /تالف 15دوالر

فيزا فضية

"رسوم إصدار بطاقة أساسية 50دوالر
رسوم إصدار بطاقة تابعة 30دوالر
رسوم استبدال بطاقة بدل فاقد  /تالف 10دوالر

إصدار رقم سري بديل أو بطاقة بديلة

 5دوالر

الفائدة الشهرية

%2.5 -%2

عمولة السحب النقدي

 %5مقطوعة وبحد أدنى  10دوالر

عمولة التأخر يف السداد

 %5من الرصيد املستحق وبحد أدنى  25دوالر

عمولة جتاوز السقف

 25دوالر مقطوعة شهريًا

رسوم اعرتاض على حركات البطاقة تعكس يف حال
ثبوت صحة االعرتاض

 25دوالر

أسعار العموالت على
البطاقات الفيزا إلكرتون
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املنتج

العموالت

إصدار بطاقة  ATMفيزا إلكرتون ألول مرة

جمانًا

إصدار بطاقة  ATMفيزا إلكرتون بديلة أو رقم سري
لبطاقات فيزا إلكرتون

15,000دينار

عمولة السحب النقدي من الصرافات اآللية خارج
املقسم الوطني

10,000دينار

عمولة خدمة بطاقة ATM

 500دينار بشكل شهري

عمولة جتديد أو فقدان بطاقة ATM

10,000دينار

أسعار العموالت على
القروض الشخصية (أفراد)

املنتج

العموالت

عمولة منح القرض

يتم استيفاء عمولة بنسبة  %1من قيمة القرض
ملرة واحدة
للرواتب أقل من 1,000,000
العمولة  50,000دينار مقطوعة

عمولة إدارية

للرواتب من 1,500,000 - 1,000,001
العمولة  75,000دينار مقطوعة
للرواتب من  - 1,500,001فأكرث
العمولة  150,000دينارمقطوعة
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عمولة التأخر يف السداد
( 5أيام سماح من تاريخ االستحقاق)

 %3سنويًا

تأجيل قسط

15,000دينار

السداد املبكر

%2

أسعار العموالت (متفرقات)
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املنتج

العموالت

اتفاقية بريد إلكرتوين وفاكس

 25,000دينار عراقي مقطوعة

