قائمة الرسوم والعمــوالت للخدمات المرصفية ()2020
العمولة/الرسوم

ت

الخدمة

.1

فتح حساب جاري

 12,000دينار $10 /

.2

فتح حساب توفي

 12,000دينار $10 /

.3

عمولة فتح حساب وديعة ثابتة

 12,000دينار $10 /

.4

عمولة الحسابات الجامدة/النائمة
يصبح الحساب غي متحرك بعد  12شهر للجاري /التوفي  24ش

خدمة الحسابات

.5

 ف حال فتح ر
أكي من حساب أو تفرع ضمن
ي
نفس االستمارة ( )KYCيتم استيفاء عمولة
ز
واحدة فقط /ام يف حال فتح التفرع أو
الحساب الحقا يتم استيفاء عمولة إضافية
للحساب/التفرع الجديد .
 جميع حسابات الزبون يجب ان تكون تحت
رقم موحد ( ال يجوز فتح ر
اكي من رقم لنفس
الزبون )
 2,000دينار  $2 /شهريا

اعادة تفعيل فتح ح/مغلق
عىل ان ال يكون الحساب محظور التعامل معة وممتثل للتعليمات

 12,000دينار $10 /

اعادة فتح حساب (بسبب سحب صك بدون رصيد)
عىل ان ال يكون الحساب محظور التعامل معة وممتثل للتعليمات

 25,000دينار $25 /






يتم تفعيل نفس الرقم القديم.
يمكن فتح تفرعات جديدة عىل نفس الرقم.
ز
تستوف العمولة.
يتم توقيع معاملة جديدة

.6

تأسيس رشكة (كتاب مسجل ر
الشكات)

ز
يستوف عمولة تحويل  RTGSعن حجز المبلغ لدى المركزي من الزبون
 25000 +عند اطالق الوديعة

.7

تفعيل حساب جامد/نائم
(يتم تحديث بيانات الزبون)

 12,000دينار $10 /

.8

صحة الصدور

.9

كشف حركات حساب عند الطلب

.10

تصوير مستندات  /صكوك
(لكل مستند)

.11

ادارة حساب (زبون) حساب جاري

 18,000دينار  $15 /تستقطع سنويا

.12

ز
تحويل /
توطي الراتب

القطاع الخاص  :حسب االتفاق مع جهة التحويل
ز
القطاع العام  :حسب االتفاق مع جهة الراتب بحد ادن  2000دينار

.13

تحويل داخىل ز
بي الحسابات  /نفس الفرع
ي

عمولة االنيبرانش
ايداع/سحب/تحويل ز
بي فروع المرصف :
.14



 األفراد  10 :االف دينار
ز
توطي الرواتب (افراد)  :بدون
 حسابات
ر
الشكات  :عادي  25الف دينار  /مستعجل  230الف دينار (الخط

الشي ــع)
 الوكاالت  15 :الف دينار
مقطوع  3000دينار $3/للفية الحالية (أخر  3اشهر)
الت تزيد عن  3اشهر
ويضاف  1000دينار $1/لكل صفحة للفية ي
يوم (فية 30يوم)  5000 :دينار $5/

ي
تاريخ ر
ز
(أكي من  30يوم) 10000دينار $10/

ي




التحويل ز
بي حسابات نفس الزبون/نفس الفرع (بدون)
ز
التحويل بي حسابات الزبائن نفس الفرع  6000دينار$ 5 /



ز
ز
بي
بي فروع المرصف
السحب/االيداع/تحويل " دينار"$/
المحافظات انيبرانش يتم استيفاء عمولة بواقع  3باأللف ()0.003
ز
أدن  2الف دينار.$2 /
بحد
ز
ز
السحب/االيداع/تحويل "دينار "$/بي فروع المرصف يف اإلقليم
ز
انيبرانش تكون العمولة بواقع  2باأللف ( )0.002بحد أدن  2الف
دينار.$2 /
ز
بي فروع المرصف نفس
السحب/االيداع/تحويل "دينار"$/
ز
المحافظة انيبرانش تكون العمولة بواقع  1باأللف ( )0.001بحد أدن
 2الف دينار.$2 /



ز
تستوف العمولة من قبل الفرع منفذ العملية فقط.


قائمة الرسوم والعموالت – الخدمات المرصفية
ز
ز ز
تلت
الجودة الشاملة :الريادة والتمي يف تقديم خدمات مرصفية شاملة ذات جودة عالية خالية من االخطاء من أول مرة ي
والت ي
وف كل مرة ،بأفضل الممارسات المرصفية العالمية ي
متطلبات الزبون الحالية وتتوافق مع تطلعاته المستقبلية.
الصفحة  1من 6

قائمة الرسوم والعمــوالت للخدمات المرصفية ()2020
ت

العمولة/الرسوم

الخدمة


.15

عمولة السحب النقدي لعملة الدوالر
(ترتبط هذه العمولة بتعليمات البنك المركزي وتكاليف توفي
االجنت )$
النقد
ي

.16

عد وفرز النقد
الربطة =  10شدات (رزم)
"يتم الحصول عىل موافقة دائرة الخزينة للفئات
(")250/500/1000

.17

رسوم طلب دفي شيكات/صكوك

.18

شيكات المقاصة الصادرة ACH

.19

ايداع صكوك مقاصة VIP

ز
ر
الشكات ( % 1 :واحد بالمائة) بحد أدن  $10فقط تستقطع من
الفرع عند السحب
ز
االفراد ( %1 :واحد بالمائة) تستوف مركزيا عند ورود الحوالة


مالحظة :
 تطبق تعليمات المركزي للحواالت الواردة بخصوص تسحيب الزبون
 %75بعملة الدوالر &  %25بالدينار.
 تطبق آلية السحب النقدي للحواالت الواردة بالدوالر .
 الفئات (  ) 25 - 50بدون
 فئة  / 10العمولة  1000دينار
 فئة  / 5العمولة  5000دينار
 فئة ( )250-500-1000العمولة  10000د
فئة  10ورقة  20000 :دينار $ 18/
فئة  25ورقة  30,000 :دينار $25 /
ز
 1( 0.001باأللف) بحد أدن  12,000دينار $10 /
ز
 2( 0.002باأللف) بحد أدن  12,000دينار $10 /

.20

ايقاف صك (فقدان /الشقة)  /حسب التعليمات

.21

ايقاف صك كطلب الزبون (غي مرتبط بفقدان الصك)  /حسب
التعليمات

عمولة المركزي  25000دينار/لكل صك
عمولة المرصف  6000دينار $5/للمعاملة
عمولة المركزي  25000دينار/لكل صك
عمولة المرصف  6000دينار $5/لكل صك

.22

معاملة إلغاء ايقاف صك

 5000دينار$5 /

.23

صك معاد (مرفوض)/حساب زبون المرصف
أكي من مرة/أو ورود ر
صك معاد ر
أكي من صك معاد عىل حساب
الزبون (الصكوك المرفوضة)
مصادقة عىل التوقيع

 25,000دينار $20 /

.26

أوامر  /تعليمات ثابتة (تغطية آلية)

.27

استعالم /طباعة كشف عي القنوات االلكيونية
ارسال كشوفات الحساب  +رسائل السويفت من خالل االيميل
ز
ون)  +رسائل SMS
(الييد اإللكي ي
ارسال كشوفات الحساب  +رسائل السويفت المرسلة من خالل
) ) MT 950/940

.30

اغالق حساب كطلب الزبون

 6000دينار $ 5 /

.31

حواالت الدفع ال ر
ز
(بي الفروع)
مباش

ز
 0.003بحد ادن  12,000دينار $10 /

.24
.25

.28
.29

 25,000دينار $20 /
 12,000دينار $10 /
 12,000دينار  / $10 /إنشاء معاملة
 2000دينار لكل تحويل
مجانا
بدون
ز
 30000 / $ 25دينار تستوف شهريا

السفاتج "الصكوك اآلمنة"
ز
 0.002للدينار والدوالر بحد أدن  6,000دينار $5 /

.32

عمولة اصدار شيك سفتجة

.33
.34
.35

السفاتج الصادرة نقدا
ز
مرصف
الغاء السفاتج/شيك
ي
طوابع الواردات" رسم الطابع "

ز
 0.003حد ادن  6,000دينار $5 /
 12,000دينار $10 /
حسب القانون

.36

فقدان – ايقاف صك  /حسب التعليمات ( سفتجة)

 30,000دينار $25 /

.37

السفاتج الصادرة عن طريق مصارف أخرى

ز
 0.002بحد األدن  15,000دينار  +تضاف عمولة المرصف األخر

.38

الغاء سفاتج عن طريق مرصف الرافدين

 15000دينار

قائمة الرسوم والعموالت – الخدمات المرصفية
ز
ز ز
تلت
الجودة الشاملة :الريادة والتمي يف تقديم خدمات مرصفية شاملة ذات جودة عالية خالية من االخطاء من أول مرة ي
والت ي
وف كل مرة ،بأفضل الممارسات المرصفية العالمية ي
متطلبات الزبون الحالية وتتوافق مع تطلعاته المستقبلية.
الصفحة  2من 6

قائمة الرسوم والعمــوالت للخدمات المرصفية ()2020
ت
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58

.59

.60
.61
.62
.63

.64

الخدمة
ر
المباش Debit Cards
بطاقات الخصم
اصدار بطاقة  + ATMتجديد البطاقة للعمالء
اصدار بطاقة بديلة (تالف/فاقد /تغيي األسم المنقوش عىل
البطاقة /الشقه)
عمولة تبديل الرقم الشي
عمولة تبديل الحساب  /إضافة حساب
نسخة عن قسيمة المشييات /وصل نقاط البيع (أن أمكن)

العمولة/الرسوم
 18000دينار $15 /
 18000دينار $15 /
 12000دينار $10 /
مجانا"
 12000دينار $10 /
 18000دينار$15 /
 12000دينار $10 /
مجانا

عمولة معاملة إعياض حركة بطاقة
عمولة تفعيل خدمة ر
الشاء عي اإلنينت ()VBV
السحب النقدي بطاقاتنا /رصافات المرصف
السحب النقدي ع رصافات بنوك اخرى/مقسم
ز
ز
الوطت
 4باأللف ( )0.004بحد أدن  1000دينار ضمن المقسم
ي
بطاقات الغي /رصافات المرصف
مجانا
اآلل
االستعالم عن الرصيد  +كشف حساب  /الرصاف ي
مجانا
اآلل
كشف حساب  /الرصاف ي
بدون (مجانا)
استخدام نقاط البيع ( POSمشييات)
السحب النفدي من تقاط البيع ()POC
ز
 6باأللف ( )0.006بحد أدن  2000دينار
سقف السحبة الواحدة ( 2مليون دينار)
 5000دينار
الخارج
السحب النقدي
ي
البنك
عموالت خدمة اإلنينت
ي
عمولة تفعيل خدمة اإلنينت البنك ر
 60الف دينار $50 /
للشكات  /مشاهدة
ي
 18الف دينار $15 /
البنك لألفراد-مشاهدة
عمولة تفعيل خدمة اإلنينت
ي
ر
عمولة تفعيل خدمة المناقلة ز
/
بي حسابات شكات رواتب
 600الف دينار $ 500 /
ز
موظفي تستقطع مرة واحدة
ز
 25الف دينار $20 /
البنك
إضاف لخدمة اإلنينت
عمولة إضافة مستخدم
ي
ي
 12000دينار $10 /
البنك
نت
اإلني
لخدمة
الشي
عمولة تغيي الرقم
ي
ر
ز
ز
 6000دينار  $5 /لكل حركة
عمولة خدمة المناقلة بي حسابات شكات  /رواتب موظفي
شهادات التأييد  /الكتب الخارجية
عمولة إصدار الشهادات :
 شهادة رصيد.
 كتاب اقتطاع جزء من الراتب.
شهادة فوائد وعموالت.

 25,000دينار $20 /
شهادة ز
اليامات.

ز
 براءة الذمة عند انتهاء االليامات.
 شهادة/تأييد رصيد (العالقة المالية).
ز
للمساهمي.
 تأييدات االسهم
/
 25,000دينار $20
استشهاد  /تأييد بعدم توفر رصيد للساحب كطلب المستفيد
 120,000 / $ 100 دينار عمولة اإلصدار
مدقق الحسابات
تأييدات
ي
 30/ $ 25 الف دينار أجور الييد الشي ــع خارج العراق.
أجور الييد المرسل
 18/ $ 15 الف دينار أجور الييد داخل العراق
......
الكفاءة المالية
ر
 لم ز
يمض عىل تاري ــخ فتح حسابه أكي من ( )3أشهر 120,000 :دينار
ي
$100 /
كتب تأييد وزارة الخارجية  /قسم التصديقات
مض عىل حسابه ر
ز
أكي من ( )3أشهر وأقل من ( )6أشهر60,000 :

 +كتب السفارات (لغرض الحصول عىل ز
فيا )
دينار $50 /
مض عىل فتح حسابه ر
ز
أكي من ( )6أشهر 30,000 :دينار $25 /


قائمة الرسوم والعموالت – الخدمات المرصفية
ز
ز ز
تلت
الجودة الشاملة :الريادة والتمي يف تقديم خدمات مرصفية شاملة ذات جودة عالية خالية من االخطاء من أول مرة ي
والت ي
وف كل مرة ،بأفضل الممارسات المرصفية العالمية ي
متطلبات الزبون الحالية وتتوافق مع تطلعاته المستقبلية.
الصفحة  3من 6

قائمة الرسوم والعمــوالت للخدمات المرصفية ()2020
العمولة/الرسوم

ت

الخدمة

.65

عمولة السقف ( منح  /تجديد )

التسهيالت االئتمانية  /القروض  /جاري مدين

.66

.67

.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77

.78
.79
.80
.81

.82

.83
.84
.85
.86

من ( %2 - %1حسب المنتج  /حسب الموافقة االئتمانية)

 ( 0.002حسب القانون )
الطوابع القانونية
ز
يف حال كان ضمن منتج قروض التجزئة المعتمدة يكون سعر الفائدة

حسب أسعار المنتج.
الفوائد المدينة للقروض والتسهيالت
التسهيالت والقروض :
 % 14 - % 9دينار

 % 12 - % 9 دوالر
 25,000دينار $20 /
عمولة إستعالم البنك المركزي
% 14
الفوائد المدينة للحسابات المكشوفة
ز
والت
المخصومة
القروض
ذلك
من
(يستثت
مبكر
المسدد
المبلغ
عىل
%
4
%
2
ي
السداد المبكر
تم استيفاء كامل الفوائد عليها)
 + %3فائدة القرض
فائدة التأخي
 12,000دينار $10 /
بريد ومطبوعات  /قروض
ز
ز
( )5باأللف من قيمة القرض بحد أدن ( )25ألف دينار تستوف من الزبون عند
أجور الخبي "الصائغ"
ز
تخمي الذهب بغض النظر عن الموافقة عىل القرض من عدمه
عملية
 12,000دينار $10 /
عمولة مطبوعات سلف رهن المخشالت الذهبية
 50,000دينار $50 /
رهن وديعة لمرصف آخر
الرسوم والمصاريف  )25( +ألف دينار$ 20 /
رهن أسهم
 %0.5 عمولة المرصف
منحة المركزي (تمويل المشاريـ ــع)
اف
ر
الع
كزي
المر
 %0.7 عمولة البنك
ي
اف)
(الفائدة تخضع لتعليمات البنك المركزي العر ي
 %0.8 عمولة رشكة الكفاالت العراقية
الحواالت الصادرة
ز
 0.003 بحد أدن  25,000دينار $20 /
عمولة حواالت صادرة خارجية /سويفت
 $ 5 مطبوعات  $ 30 /سويفت
عمولة حوالة صادرة داخلية عن طريق نظام
ز
 0.002 بحد أدن  20,000دينار  25 /دوالر
( RTGSشامل عمولة المركزي)
نظام
طريق
عمولة حوالة صادرة داخلية عن
ز
 0.002 بحد أدن  12,000دينار  12 /دوالر
( ACH-CTشامل عمولة المركزي)
رسائل السويفت غي المالية (تعزيز/استفسار/
$5
مال)
ي
غ
تعديل
ي
الحواالت الواردة
ز
ر
:
 افراد  +شكات  2( 0.002باأللف) للدينار بحد أدن  12,000دينار
ز
وف مركزيا .)CT+RTGS
(تست
ز
ز
ر
الحواالت الواردة الداخلية عن طريق نظام
:
الشكات  3( 0.003 $باأللف) بحد أدن ( $20تستوف من قسم

 CT+RTGSمركزيا)  +عمولة سحب النقدي (فروع)
RTGS/ACH-CT
ز
 األفراد  0.002 ) : $عمولة واردة بحد ادن  +$20عمولة سحب
ز
نقدي ) وتستوف مركزيا
ز
ز
ر
الشكات ( 0.005 :خمسة باأللف) بحد أدن ( $20تستوف من قسم

الحواالت الواردة (الخارجية)
الحواالت)  +عمولة السحب النقدي
سويفت
 األفراد ( 0.005 :خمسة باأللف) عولة حوالة واردة  +عمولة سحب
ز
ز
نقدي/بحد أدن ( $20تستوف من قسم الحواالت  /مركزيا)
 15دوالر
عمولة الغاء حوالة واردة خارجية
عمولة الغاء/ارجاع حوالة واردة عن طريق نظام
 8000 / $ 15دينار
RTGS/ACH-CT
$5
رسائل السويفت غي المالية (استفسار)

قائمة الرسوم والعموالت – الخدمات المرصفية
ز
ز ز
تلت
الجودة الشاملة :الريادة والتمي يف تقديم خدمات مرصفية شاملة ذات جودة عالية خالية من االخطاء من أول مرة ي
والت ي
وف كل مرة ،بأفضل الممارسات المرصفية العالمية ي
متطلبات الزبون الحالية وتتوافق مع تطلعاته المستقبلية.
الصفحة  4من 6

قائمة الرسوم والعمــوالت للخدمات المرصفية ()2020
ت

.87

.88

العمولة/الرسوم

الخدمة

خطابات الضمان "الكفاالت المرصفية"
 خطابات ضمان ( دخول مناقصة – حسن تنفيذ – صيانة )  %3 :سنويا ( تحسبشهريا) بحد ز
ادن  50,000دينار  $50 /للشهر الواحد
عمولة الكفاالت الصادرة "اصدار خطابات الضمان"
 خطابات ضمان ( سلفة تشغيلية – دفع )  %5 :سنويا ( تحسب شهريا) بحد ادنز 50,000دينار  $50 /للشهر الواحد
الت لم يرد
عمولة تأخي (كفالة منتهية غي ملغاه) للخطابات ي
 25,000دينار  $25 /مقطوعة
كتاب عليها بانتفاء الحاجة أو عدم ورود النسخه االصلية
والتمديدات التابعة لها

.89

الطوابع القانونية

حسب القانون

.90

سويفت  /كفاالت أجنبية

 $50مقطوعة للرسالة الواحدة

.91
.92
.93
.94

مال ( زيادة/تمديد )
تعديل ي
بريد
عمولة تعديالت غي مالية
كفاالت مدفوعة

تخضع لنفس عمولة االصدار
 25,000دينار $25 /
 50,000دينار  $50 /مقطوعة
( )%14

.95
.96
.97
.98
.99

االعتمادات المستندية الصادرة
ز
 %6 - %4سنويا (تحسب عىل اساس ربــع سنوي) بحد ادن  $200او ما يعادلها
عمولة فتح/اصدار اعتماد مستندي
 %6 - %4سنويا (تحسب عىل اساس ربــع سنوي)عىل أال تقل عن %150
عمولة كفالة السحوبات/الدفعات اآلجلة االعتمادات
 $100مقطوعة لكل تعديل
عمولة تعديالت غي مالية
حسب القانون
الطوابع القانونية
تخضع لنفس عمولة االصدار
المال (تمديد اعتماد/زيادة مبلغ االعتماد)
عمولة التعديل
ي

.100

السويفت (اصدار/تعديل/تمديد/مراسلة)

 $100مقطوعة لكل رسالة

.101

عموالت  /مصاريف المراسل

حسب المراسل

.102

تخليص مستندات  /جاري مدين مستندي  /سحوبات مدفوعة

حسب نسبة الفائدة المقررة للحساب الجاري طلب المكشوف ووفقا للعملة (
 % 14للدينار  % 12 ،للدوالر)

.103

اذن تسليم أو تجيي مستندات  /كفالة تخليص

 $100مقطوعة

.104

عمولة خالفات

 $100مقطوعة لكل شحنة يوجد عليها خالفات

.105

بريد شي ــع  /اتصاالت

التكلفة $10 +

.106

ز
التأمي عىل البضائع العائدة عىل بوالص تأخر سدادها
رسوم

ز
التأمي
قيمة رسم

.107
.108
.109
.110

عمولة االحتفاظ بالمستندات
عمولة تداول مستندات ( كامل قيمة الشحنة)
عمولة مطبوعات
عمولة الغاء

 $100مقطوعة لكل شحنة
ز
 0.005مقطوعة بحد أدن $100
$10
 $100مقطوعة

.111

االعتمادات الواردة
تحويل االعتماد المستندي الوارد TRANSFERABLE L/C

 %1مقطوعة عىل أال تقل عن $150

.112

المال (زيادة/تمديد)
تبليغ اعتماد وارد أو عمولة التعديل
ي

 %0.5سنويا عىل أال تقل عن  ( %100تحسب عىل كامل قيمة االعتماد)

.113

تعزيز اعتماد وارد

 %4سنويا (تحسب عىل اساس فيات ربــع سنوية) عىل أال تقل عن $100

.114

تعديالت غي مالية

 $100مقطوعة لكل تعديل

.115

تداول المستندات

 0.005مقطوعة عىل أال تقل عن  ( $100من قيمة الشحنة)

.116

الغاء اعتماد وارد

 $100مقطوعة

.117

عمولة تغطية االعتماد Reimbursement Commission

 $150مقطوعة

قائمة الرسوم والعموالت – الخدمات المرصفية
ز
ز ز
تلت
الجودة الشاملة :الريادة والتمي يف تقديم خدمات مرصفية شاملة ذات جودة عالية خالية من االخطاء من أول مرة ي
والت ي
وف كل مرة ،بأفضل الممارسات المرصفية العالمية ي
متطلبات الزبون الحالية وتتوافق مع تطلعاته المستقبلية.
الصفحة  5من 6

قائمة الرسوم والعمــوالت للخدمات المرصفية ()2020
ت

الخدمة

العمولة/الرسوم

.118

التنازل عن المستحقات لجهة أخرى

ز
 1بااللف بحد ادن $100

.119

عمولة خالفات

 $100مقطوعة

.120
.121

كفالة السحوبات عىل اعتمادات واردة معززة

 %4سنويا (تحسب عىل اساس فيات ربــع سنوية) عىل أال تقل عن $150

اجور سويفت

 $100مقطوعة لكل رسالة

.122

قبول سحوبات التحصيل من المشيين

ز
 %0.5بحد ادن $100

.123

عمولة بوالص التحصيل الواردة

 %1.5سنويا (تحسب عىل اساس فيات ربــع سنوية) عىل أال تقل عن $100

.124

تسليم مستندات بدون دفع

 $100مقطوعة

.125

تحويل البوالص ز
بي البنوك

 $100مقطوعة

.126

كفالة السحوبات

 %4سنويا (تحسب عىل اساس فيات ربــع سنوية) عىل أال تقل عن $100

.127

تعديل بوالص التحصيل الواردة

 $50مقطوعة

.128

أجور سويفت

 $100مقطوعة لكل رسالة

.129

عمولة بوالص التحصيل الصادرة

.130

تعديل بوالص التحصيل الصادرة

بوالص التحصيل الواردة

بوالص التحصيل الصادرة
 %1.5سنويا (تحسب عىل اساس فيات ربــع سنوية) عىل أال تقل عن $100
 $100مقطوعة

قائمة الرسوم والعموالت – الخدمات المرصفية
ز
ز ز
تلت
الجودة الشاملة :الريادة والتمي يف تقديم خدمات مرصفية شاملة ذات جودة عالية خالية من االخطاء من أول مرة ي
والت ي
وف كل مرة ،بأفضل الممارسات المرصفية العالمية ي
متطلبات الزبون الحالية وتتوافق مع تطلعاته المستقبلية.
الصفحة  6من 6

