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 - ( الحسابات الجارية الدائنة :1جدول رقم )  ❖

 المالحظات السعر بالدوالر السعربالدينار البيان ت

  $   15 15,000 عمولة فتح الحساب الجاري  1

 25عمولة منح دفتر صكوك فئة  2

ورقة   50عمولة منح دفتر صكوك فئة  

 شركات 

20,000 

30,000 

20   $ 

30   $ 

 

اوراق  5لكل  عمولة طباعة كشف حساب جاري  3

5,000 

 اوراق  5لكل 

5  $ 

كل زبون يرغب بارسال اليه كشف حسابه عبر  

يستثنى   $5دينار و   5,000االيميل يتم استقطاع  

 الموظف

  $   10 15,000 ادارة حساب اجور خدمات  4

  $  5 5,000 الى آخرعمولة تحويل من حساب  5

  $   25 25,000 عمولة فتح حساب وديعة ثابتة 6

  ما يعادله  50,000 قبول وكالة عن زبون ) افراد ( 7

  ما يعادله  100,000 قبول وكالة عن زبون ) شركات ( 8

 

9 

النقدي  * السحب  عمولة  

الداخلية    (RTGS)بالدوالرللحواالت 

االلكترونية   المقاصة  وصكوك 

(ACH) 

  

 باأللف  5

ال تستوفى على صكوك المقاصة التي استوفت عمولتها  

 عند ايداع الصك 

 بااللف على السحب النقدي بالدوالر   7هذه العمولة ال تشمل العمولة التي يستقطعها البنك المركزي بواقع   *
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 - ( الودائع النقدية الثابتة بالدينار العراقي والدوالر االمريكي: 2جدول رقم )  ❖

 السعر بالدوالر السعر بالدينار البيان ت

 %  0.5 تخضع الى لجنة تحديد االسعار  اشهر  3وديعة لمدة   1

 %  0.75 تخضع الى لجنة تحديد االسعار  وديعة ستة اشهر 2

 %  1 تخضع الى لجنة تحديد االسعار  وديعة لمدة سنة   3

 في حال وجود ودائع مالية كبيرة يتم الرجوع الى ادارة المصرف   *

 

 - ( حسابات التوفير بالدينار والدوالر االمريكي:3جدول رقم )  ❖

 المالحظات السعر بالدوالر السعربالدينار البيان ت

  $   15 15,000 عمولة فتح الحساب  1

  $ 15 15,000 عمولة دفتر توفير  2

  0 % سنويا  0.15 الفائدة على ودائع التوفير سنويا   * 3

 أسعار الفائدة على حسابات التوفير قابلة للتعديل والتغييرشهريا   *

 

 -( السفاتــــــج:4جدول رقم )  ❖

 المالحظات   السعر بالدوالر السعر بالدينار البيان ت

 $ 5دينار و5,000االدنى للعمولة الحد  %  0.2 %  0.2 عمولة اصدار سفتجة على المصرف  1

 دوالر  10دينار أو  10,000حد ادنى  %  0.3 %  0.3 عمولة اصدار السفاتج نقدا" * 2

 مليون دينار لمن ليس لديهم حساب لدى المصرف  10مبلغ السفتجة ان ال يتجاوز بحد اقصى بمبلغ   *
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 - :Enter Branch( عموالت 5جدول رقم )  ❖

 المالحظات بالدوالر السعر بالدينارالسعر  البيان ت

دوالر    1000او  مايزيد عن مليون دينار     Enter Branchعمولة  1

 للفروع في نفس المدينة  

فيما يخص االيداع والسحب   $   10 10,000

 النقدي 

دوالر    1000او  مايزيد عن مليون دينار    Enter Branchعمولة   2

 للفروع في مدن مختلفة  

فيما يخص االيداع والسحب   $   50 50,000

 النقدي 
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 - ( الحسابات الجارية المدينة والقروض بالدينار العراقي والدوالر االمريكي:6جدول رقم )  ❖

 المالحظات السعر بالدينار البيان ت

فائدة الحسابات الجارية المدينة في نهاية كل  1

 شهر

قابلة للتغيير حسب الصالحيات المناطة من قبل مجلس   %  12

 االدارة للمدير المفوض واللجان 

قابلة للتغيير حسب الصالحيات المناطة من قبل مجلس   %  12 ومتوسطة اآلجل   فائدة القروض قصيرة 2

 االدارة للمدير المفوض واللجان 

 استقطاعها عن طريق النظام يتم  %  2 غرامة تأخير تسديد قسط وفائدة 3

و    دينار  75,000 150,000 داخل بغداد اجور كشف لكل عقار 4 الكشف  لجنة  دينار   75,000الى 

 عموالت مصرفية  

 

بغداد/فرع   13 خارج  عقار  لكل  كشف  اجور 

 النجف

و  75,000 250,000 الكشف  لجنة  الى  دينار    175,000دينار 

 عموالت مصرفية 

لكل   14 كشف  بغداد/فرع  اجور  خارج  عقار 

 البصرة 

و  75,000   450,000 الكشف  لجنة  الى  دينار    375,000دينار 

 عموالت مصرفية 

  %  12 فائدة دين متعثر    15

 تحسب على المبلغ المسدد %  2 عمولة تسديد مبكر  16

 بااللف  2 رسم طابع  17

 دينار  1000

 على مبلغ التسهيالت 

 على مبلغ الكمبيالة 

من المبلغ المكشوف مستخدم  ال  غيرعلى المبلغ  تحتسب    % سنويا 0.5عمولة   19

  )المقرر(
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 - :SMS( عموالت بطاقة الماستر كارد وخدمة الرسائل 7جدول رقم )  ❖

 المالحظات السعر بالدوالر السعر بالدينار البيان ت

  $   25 25,000 عمولة اصدار بطاقة  1

  $   25 25,000 رسوم التجديد  2

اخر  4 حساب  على  اضافية  بطاقة  رسوم 

 للزبون 

30,000 30   $  

الرسائل   5 خدمة  من    SMSرسوم  تستقطع 

 الزبون سنويا 

25,000 25   $  

 

 

 -:  RTGS,CT( خدمات انظمة المدفوعات 8جدول رقم )  ❖

 المالحظات   السعر بالدوالر السعر بالدينار البيان ت

عمولة الحوالة الصادرة  1

اآلخرى / داخل  للمصارف 

 بغداد 

 اما خارج بغداد 

 

دوالر والحد االدنى   100دينارأو  100,000الحد االعلى   %  0.2 %  0.2

 دوالر  20دينار أو  20,000

 

 $ 20دينار او  20,000تكون بدون حد اعلى فقط حد ادنى  

من  2 الواردة  الحوالة  عمولة 

 المصارف اآلخرى 

 دوالر  20دينار أو 20,000الحد االدنى  %  0.2 %  0.2
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 - :  ACH( خدمات انظمة المدفوعات 9جدول رقم )  ❖

 المالحظات السعر بالدوالر السعر بالدينار البيان ت

مقاصة آلية عن كل صك  1

 مرمز

 %  0.5% و   0.1 10,000

المبلغ   استالم  عند 

 نقدا

 دوالر   10حد ادنى 

مقاصة آلية عن كل صك  2

 VIPمرمز

 %  0.5% و   0.1 %  0.1

المبلغ   استالم  عند 

 نقدا

 دوالر  10دينار و   100,000حد ادنى 

عمولة  صك وارد مرتجع   3

 عن كل مرة 

 يستثنى منها االخطاء الفنية التي تعود للمصرف $   25 25,000

  $   25 25,000 عمولة صك صادرمرفوض   4
 

 

 - ( الحواالت الخارجية:10جدول رقم )  ❖

 المالحظات السعر بالدوالر البيان ت

 دوالر  20حد ادنى  %  1.3 عمولة الحواالت الخارجية الواردة 1

 دوالر  20حد ادنى  %  0.4 عمولة الحواالت الخارجية الصادرة 2

  $   25 عمولة اتصاالت )اجور سوفت ( 3
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 - ( االعتمادات المستندية: 11جدول رقم )  ❖

 المالحظات السعر بالدوالر البيان ت

اعتماد مستندي )االستيراد(/  اصدار  1

 اطالع

 $ لما يقل عن مليون دوالر   250لكل ربع سنة/ الحد االدنى  %  0.35

 $ لما زاد عن مليون دوالر   300لكل ربع سنة/ الحد االدنى  %  0.2

 اجور بريد سريع  $   80

 مصاريف مطبوعات  $   50

 رسم الطابع  %  0.2

مبلغ   2 زيادة  تمديد التعديالت  او  االعتماد 

 فترة النفاذية 

 $ لما يقل عن مليون دوالر   250لكل ربع سنة/ الحد االدنى  %  0.35

 $ لما زاد عن مليون دوالر   300لكل ربع سنة/ الحد االدنى  %  0.2

 اجور السويفت ) دول مجلس التعاون(  $   50

 اجور السويفت )عدا دول مجلس التعاون(  $   80

 التعديالت اآلخرى  $  150

 $ لما يقل عن مليون دوالر   250لكل ربع سنة/ الحد االدنى  %  0.5 اصدار اعتماد مستندي )مؤجل الدفع( 3

 $ لما زاد عن مليون دوالر   300لكل ربع سنة/ الحد االدنى  %  0.3

 دوالر  1دينار او  250الحد االدنى  %  0.2 رسم الطابع 

 غير المستخدم  $  100 الغاء االعتماد ) االستيراد(  4
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 -( خطابات الضمان:12جدول رقم )  ❖

 المالحظات السعر دينار/دوالر    البيان ت

1 

 

)المشاركة  ضمان  خطاب 

وحسن   المقدمة  الدفعة  بمناقصة 

 االداء(

 $   150دينار او  150,000الحد االدنى  سنوي % ربع  0.6 %  110ضمان نقدي  

  %   50- %   100ضمان نقدي  

  %  50ضمان نقدي اقل من 

$ علما ان العمولة قابلة   500الحد االدنى   % سنويا  2.5 خطاب ضمان متقابل 

 للتعديل وحسب االتفاق 

 دوالر  1دينار او  250الحد االدنى  %  0.2 رسم طابع 

  دينار  25,000 اجور بريد 

  دينار  15,000 رسوم اخرى 

2 

 

 رسالة سوفت 

 

 دول مجلس التعاون  $  50 

 عدا دول مجلس التعاون  $   80 

 

 


