جدول العموالت الخاصة بخدمات مصرف االقليم التجاري لالستثمار والتمويل /شباط 9102
الحساب الجاري /صناديق األمانات /العد والفرز /شباط 9102
ت

اسم الخدمة

العمولة

1

أجور فتح الحساب بالدينار العراقي لمرة واحدة
عمولة الحساب غير المتحرك بالدينار
عمولة خدمات اونالين
عمولة طلب كشف حساب اقل من  01صفحات

 000111دينار عراقي
 010111دينار عراقي (كل ستة أشهر)
 010111دينار عراقي
 00111دينار عراقي

5

عمولة طلب كشف حساب اكثر من  01صفحات

 90111دينار عراقي

6

اجور فتح حساب بالدوالر لمرة واحدة

 00دوالر أمريكي

7

عمولة الحساب غير المتحرك بالدوالر

 01دوالر أمريكي

8

عمولة خدمات اونالين
عمولة طلب كشف حساب اقل من  01صفحات

 01دوالر أمريكي
 0دوالر أمريكي

10

عمولة طلب كشف حساب اكثر من  01صفحات

 9دوالر أمريكي

11

اجور فتح حساب باليورو لمرة واحدة

 00يورو

12

عمولة الحساب غير المتحرك باليورو

 01يورو

13

عمولة خدمات اونالين

 01يورو

14

عمولة طلب كشف حساب اقل من  01صفحات
عمولة طلب كشف حساب اكثر من  01صفحات

 0يورو
 9يورو

16

صندوق االمانات سنويا مقطوعة

 0010111دينار عراقي

2
3
4

9

15

عمولة العد والفرز فئة  00111لكل ربطة (إقليم كوردستان)
عمولة العد والفرز فئة  010111لكل ربطة (إقليم كوردستان)

19

عمولة العد والفرز فئة  00111لكل ربطة (بغداد)

 011دينار عراقي
 011دينار عراقي
 90011دينار عراقي

20

عمولة العد والفرز فئة  010111لكل ربطة (بغداد)

 00111دينار عراقي

17
18

21

عمولة إدارة حساب بعملة الدينار العراقي

 00111دينار عراقي

22

عمولة إدارة حساب بعملة الدوالر األمريكي
عمولة إدارة حساب بعملة اليورو

 0دوالر أمريكي
 0يورو

23

ت

دفاتر الصكوك والتوفير /شباط 9102
اسم الخدمة

العمولة

24

عمولة دفتر الصكوك فئة  90ورقة

25
26

عمولة دفتر صكوك فئة  01ورقة
عمولة تصديق صكوك الحساب الجاري

27

عمولة دفتر الصكوك فئة  90ورقة

 010111دينار عراقي
 900111دينار عراقي
عمولة  0باأللف والحد األدنى  010111دينار عراقي
 01دوالر أمريكي

28

عمولة دفتر صكوك فئة  01ورقة

 90دوالر أمريكي

29
30

عمولة دفتر الصكوك فئة  90ورقة

 01يورو
 90يورو

ت

عمولة دفتر صكوك فئة  01ورقة

البطاقات والخدمات اإللكترونية  /شباط 9102
اسم الخدمة

العمولة

31

عمولة اصدار بطاقة مسبقة الدفع بالدينار العراقي (سنويا)

 000111دينار عراقي

32

عمولة اعادة اصدار الرقم السري للبطاقة /دينار عراقي

 00111دينار عراقي

33

عمولة الغاء البطاقة  /دينار عراقي

 00111دينار عراقي

34

عمولة تغذية البطاقات المسبقة الدفع

 00111دينار عن كل  0110111دينار عراقي

35

عمولة اصدار بطاقة االئتمان البالتينيوم /سنويا

 901دوالر أمريكي

36

عمولة اصدار بطاقة االئتمان البالتينيوم التابعة /سنويا

 911دوالر أمريكي

37
38
39

عمولة اصدار بطاقة االئتمان الذهبية /سنويا
عمولة اصدار بطاقة االئتمان الذهبية التابعة /سنويا
عمولة اصدار بطاقة مسبقة الدفع بالدوالر

 011دوالر أمريكي
 50دوالر أمريكي
 00دوالر أمريكي

40

عمولة الدفعات التأخيرية على البطاقات االئتمانية لكل  01يوم

 91دوالر أمريكي

41
42

عمولة اعادة اصدار الرقم السري للبطاقة
عمولة الغاء البطاقة

 0دوالر أمريكي
 0دوالر أمريكي

43

عمولة تغذية البطاقات المسبقة الدفع

 0دوالر أمريكي عن كل  011دوالر أمريكي

44
45
46

عمولة سحب من الصراف االلي للبطاقة الدائنة اإلئتمانية
عمولة استخدام بطاقة بعملة اجنبية عدا الدوالر االمريكي
عمولة تجاوز حد السقف االئتماني لبطاقة ائتمانية

 % 4من مبلغ السحب على كافة الصرافات
 % 9750من مبلغ الحركة
 91دوالر أمريكي

47

فائدة شهرية لبطاقة ائتمانية بالتينيوم

 % 9750من المبلغ المتبقي

48

فائدة شهرية لبطاقة ائتمانية ذهبية

 % 9701من المبلغ المتبقي

السفاتج /شباط 9102
ت
49

اسم الخدمة
السفاتج المسحوبة على المصرف  /بالدينار العراقي  /عن كل سفتجة أو (سند ألمر)

العمولة
 9باأللف والحد األدنى  00111دينار عراقي

50

السفاتج المسحوبة على المصرف  /بالدوالر االمريكي  /عن كل سفتجة أو (سند ألمر)

 9باأللف والحد األدنى  0دوالر أمريكي

حسابات التوفير والودائع الثابتة /شباط 9102
ت

اسم الخدمة

سعر الفائدة

51

سعر الفائدةعلى حسابات التوفير بالدينار العراقي تحسب الفوائد على ادنى رصيد شهري وتقيد ايرادا في نهاية السنة
المالية

 070%سنويا َ قابلة للتغيير وتتغير في بداية كل سنة
مالية

52

سعر الفائدةعلى حسابات التوفير بالدوالر االمريكي تحسب الفوائد على ادنى رصيد شهري وتقيد ايرادا في نهاية
السنة المالية

 9%سنويا َ قابلة للتغيير وتتغير في بداية كل سنة مالية

53

سعر الفائدةعلى حسابات التوفير باليورو تحسب الفوائد على ادنى رصيد شهري وتقيد ايرادا في نهاية السنة المالية

 9%سنويا َ قابلة للتغيير وتتغير في بداية كل سنة مالية

54

اسعار الفائدة على الودائع الثابتة بالدينار العراقي لمدة ستة اشهر

 %4701سنويا َ

55

اسعار الفائدة على الودائع الثابتة بالدينار العراقي لمدة سنة

 %0741سنويا َ

56

اسعار الفائدة على الودائع الثابتة بالدينار العراقي لمدة سنتين

 %07.1سنويا َ

57

اسعار الفائدة على الودائع الثابتة بالدوالر االمريكي لمدة ستة اشهر

 %9701سنويا َ

58

اسعار الفائدة على الودائع الثابتة بالدوالر االمريكي لمدة سنة

 %0سنويا َ

59

اسعار الفائدة على الودائع الثابتة بالدوالر األمريكي لمدة اكثر من سنة

 %0721سنويا َ

60

اسعار الفائدة على الودائع الثابتة باليورو لمدة ستة اشهر

 %9701سنويا َ

61

اسعار الفائدة على الودائع الثابتة باليورو لمدة سنة

 %0سنويا َ

62

اسعار الفائدة على الودائع الثابتة باليورو لمدة اكثر من سنة

 %0721سنويا َ

ت

الكمبياالت /االئتمان النقدي /شباط 9102
اسم الخدمة

سعر الفائدة

63

الكمبياالت المخصومة
االئتمان النقدي  /بالدينار العراقي جاري مدين /تستوفى على الرصيد المستخدم

 %04سنويا َ
سنويا%14

65

االئتمان النقدي  /بالدينار العراقي  /القروض قصيرة االجل /تستوفى على مبلغ القرض

 % 09سنويا

66

االئتمان النقدي  /بالدينار العراقي  /القروض متوسطة االجل /تستوفى على مبلغ القرض
االئتمان النقدي  /بالدينار العراقي  /القروض طويلة االجل /تستوفى على مبلغ القرض
االئتمان النقدي /بالدينار العراقي  /عمولة ادارية
االئتمان النقدي  /بالدينار العراقي  /فوائد تاخيرية اضافة الى فائدة القرض المقررة
االئتمان النقدي  /بالدوالر االمريكي جاري مدين /تستوفى على الرصيد المستخدم
االئتمان النقدي  /بالدوالر االمريكي  /قروض قصيرة االجل /تستوفى على مبلغ القرض
االئتمان النقدي  /بالدوالر االمريكي  /قروض متوسطة االجل /تستوفى على مبلغ القرض
االئتمان النقدي  /بالدوالر االمريكي  /قروض طويلة االجل /تستوفى على مبلغ القرض
االئتمان النقدي /بالدوالر االمريكي  /عمولة ادارية
االئتمان النقدي  /بالدوالر االمريكي  /فوائد تاخيرية اضافة الى فائدة القرض المقررة
االئتمان النقدي  /باليورو  /قروض قصيرة االجل /تستوفى على مبلغ القرض

 % 0970سنويا
سنويا َ 00%
0باأللف
 %9اثنان بالمائة
سنويا َ %01
 %09سنويا َ
 %00سنويا َ
 %04سنويا َ
 0باأللف
 %9اثنان بالمائة
 %09سنويا َ

77

االئتمان النقدي  /باليورو  /قروض متوسطة االجل /تستوفى على مبلغ القرض

 %00سنويا َ

78

االئتمان النقدي  /باليورو  /قروض طويلة االجل /تستوفى على مبلغ القرض

 %04سنويا َ

79

االئتمان النقدي /باليورو  /عمولة ادارية

 0باأللف

80

االئتمان النقدي  /باليورو /فوائد تاخيرية اضافة الى فائدة القرض المقررة

 %9اثنان بالمائة

64

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

الئتمان التعهدي /شباط 9102
ت

اسم الخدمة

العمولة

81

االئتمان التعهدي  /عمولة اصدار أو تمديد أو زيادة مبلغ خطابات الضمان الداخلية بالدينار العراقي (عمولة شهرية)

 9باأللف شهريا ( كحد ادنى خمسون الف دينار عراقي)

82

االئتمان التعهدي  /عمولة اصدار أو تمديد أو زيادة مبلغ خطابات الضمان الداخلية بالدوالر االمريكي (عمولة شهرية)

 9بااللف شهريا ( كحد ادنى خمسون دوالر )

83

االئتمان التعهدي  /عمولة اصدار أو تمديد خطابات الضمان الداخلية باليورو (عمولة شهرية)

 9بااللف شهريا ( كحد ادنى خمسون يورو)

84

االئتمان التعهدي  /عمولة اصدار أو تمديد خطابات الضمان الخارجية بالدوالر االمريكي (عمولة شهرية)

 9باأللف

85

االئتمان التعهدي  /عمولة اصدار أو تمديد أو زيادة مبلغ خطابات الضمان الخارجية باليورو (عمولة شهرية)

 9باأللف

الحواالت /شباط 9102
ت

اسم الخدمة

العمولة

86

الحواالت الداخلية بالدينار العراقي

عمولة  0باأللف

87

الحواالت الداخلية بالدوالر االمريكي

عمولة  0باأللف

88

الحواالت الخارجية الصادرة بالدوالر االمريكي  /عمولة حوالة خارجية مباعة لزبائن المصرف

 4باأللف

89

الحواالت الخارجية الصادرة بالدوالر االمريكي  /عمولة اجور سويفت

 00دوالر أمريكي

90

الحواالت الخارجية الصادرة بالدوالر االمريكي  /تستوفى من العميل استنادا الى كشف حسابنا لدى المراسل

عمولة المراسل الحقيقية

91

الحواالت الخارجية الصادرة باليورو  /عمولة حوالة خارجية مباعة لزبائن المصرف

 4باأللف

92

الحواالت الخارجية الصادرة باليورو  /عمولة اجور سويفت

 00يورو

93

الحواالت الخارجية الصادرة باليورو /تستوفى من العميل استنادا الى كشف حسابنا لدى المراسل

عمولة المراسل الحقيقية

94

الحواالت الخارجية الواردة بالدوالر االمريكي /عمولة حوالة خارجية واردة

 9باأللف

95

الحواالت الخارجية الواردة باليورو /عمولة حوالة خارجية واردة

 9باأللف

96

الحواالت الداخلية الواردة  RTGSالعموالت المستوفاة من البنك المركزي العراقي /دينار عراقي  /عن كل حوالة

 0باأللف

97

الحواالت الداخلية الصادرة  RTGSالعموالت المستوفاة من البنك المركزي العراقي  /دينار عراقي /عن كل حوالة

 0باأللف

98

الحواالت الداخلية الواردة  RTGSالعموالت المستوفاة من البنك المركزي العراقي  /بالدوالر االمريكي /عن كل حوالة

 6باأللف

99

الحواالت الداخلية الصادرة  RTGSالعموالت المستوفاة من البنك المركزي العراقي  /بالدوالر األمريكي  /عن كل
حوالة

 0باأللف

االعتمادات المستندية /شباط 9102
ت

اسم الخدمة

العمولة

100

االعتمادات المستندية الصادرة لإلستيراد  /تستوفى على مبلغ االعتماد بالدوالر او مايعادله لكل فصل (عمولة فتح أو
تمديد أو زيادة مبلغ)

 17050باأللف كل فصل

101
102
103
104

االعتمادات المستندية الصادرة لإلستيراد  /تستوفى على مبلغ االعتماد (عند الفتح أو التمديد أو زيادة المبلغ) باليورو
او مايعادله لكل فصل
تسديد مستندات الشحن لإلعتمادات المستندية الصادرة لإلستيراد  /بالدوالر االمريكي تستوفى عند تخليص مستندات
الشحن
تسديد مستندات الشحن لإلعتمادات المستندية الصادرة لإلستيراد  /بالدوالر االمريكي تستوفى من العميل بسعر يوم
الدفع وتقيد لحساب المراسل او بنك التغطية
فائدة تستحق عند تسديد مستندات الشحن لإلعتمادات المستندية الصادرة لإلستيراد  /بالدوالر االمريكي تستوفى على الرصيد
الواجب الدفع (مبلغ المستندات ناقصا التأمينات المقبوضة) (من تاريخ قيد المبلغ من المراسل لغاية تسديد قيمة المستندات)

 17050باأللف كل فصل
عمولة المصرف  % 1790بالمائة
عمولة المراسل الحقيقية للدفع والتثبيت او التغطية
وغيرها
 %04سنويا

105

تسديد مستندات الشحن لإلعتمادات المستندية الصادرة لإلستيراد  /بالدوالر االمريكي نقل بوليصة شحن واحدة
تسديد مستندات الشحن لإلعتمادات المستندية الصادرة لإلستيراد /بالدوالر االمريكي اصدار كتب تعهدات لشركات
الشحن

107

تسديد مستندات الشحن لإلعتمادات المستندية الصادرة لإلستيراد  /باليورو تستوفى عند تخليص مستندات الشحن

عمولة المصرف  % 1790ربع بالمائة

108

تسديد مستندات الشحن لإلعتمادات المستندية الصادرة لإلستيراد  /باليورو تستوفى من العميل بسعر يوم الدفع وتقيد لحساب
المراسل او بنك التغطية

عمولة المراسل الحقيقية للدفع والتثبيت او التغطية
وغيرها

109

فائدة تستحق عند تسديد مستندات الشحن لإلعتمادات المستندية الصادرة لإلستيراد /باليورو تستوفى على الرصيد الواجب الدفع
(مبلغ المستندات ناقصا التأمينات المقبوضة) من تاريخ قيد المبلغ من المراسل لغاية تسديد قيمة المستندات)

 %04سنويا

110

تسديد مستندات الشحن لإلعتمادات المستندية الصادرة لإلستيراد  /باليورو نقل بوليصة شحن واحدة

 0يورو عمولة توسيط النقل

111

تسديد مستندات الشحن لإلعتمادات المستندية الصادرة لإلستيراد  /باليورو اصدار كتب تعهدات لشركات الشحن

 00يورو عمولة اصدار كتب تعهد

106

0دوالر أمريكي عمولة توسيط النقل
 00دوالر أمريكي عمولة اصدار كتب تعهد

جدول أسعار توطين الرواتب للمؤسسات الحكومية /شباط 9102
ت

الخدمۀ المصرفيۀ

الرسوم

112

عمولۀ فتح الحساب
عمولۀ سحب من الصراف االلی لمصرف اإلقليم

مجانا
مجانا

114

عمولۀ شراء من نقاط البيع

مجانا

115

عمولۀ إعادة اصدار بطاقۀ تالفۀ
عمولۀ التسوق عن طريق االنترنيت

مجانا
مجانا

117

عمولۀ إإدارة حساب
عمولۀ التبضع
عمولۀ ايداع راتب
عمولۀ اصدار بطاقۀ سنويا
عمولۀ سحب من الصراف االلی لمصرف آخر

مجانا
مجانا
 90111دينار عراقی
 000111دينار عراقی
حسب تعليمات البنك المرکزي

ت

الخدمۀ

التفاصيل

122
123
124
125

خدمۀ الرسائل النصيۀ
الخدمات المصرفيۀ على الهاتف الجوال واالنترنيت
خدمات مصرفيۀ على االنترنيت والموبايل
خدمۀ الزبائن

مجانا
مجانا
مجانا
5/94

126

تمويل شراء آثاث ،أدوات کهربائيۀ ،سلع منزليۀ

بنسبۀ فائدة  %2سنويا تسدد على سنة واحدة بحيث ال يتعدى القسط الشهري  % 01من اجمالی الراتب الشهري المستحق

127

قرض نقدي شخصی

بنسبۀ فائدة  %09سنويا تسدد على  0سنوات بحيث ال يتعدى القسط الشهري  % 01من اجمالی الراتب الشهري المستحق

128
129
130

تمويل شراء سيارات جديدة
تمويل قرض السفر
الفائدة على حساب التوفير بالدينار العراقی

بنسبۀ فائدة  %2سنويا تسدد على  0سنوات بحيث ال يتعدى القسط الشهري  % 01من اجمالی الراتب الشهري المستحق
بنسبۀ فائدة  %01سنويا تسدد على سنة واحدة بحيث ال يتعدى القسط الشهري  % 01من اجمالی الراتب الشهري المستحق
 % 000سنويا تحسب على أساس متوسط رصيد الحساب الشهري

131

الفائدة على حساب التوفير بالدوالر األمريکی

 % 901سنويا تحسب على أساس متوسط رصيد الحساب الشهري

132

الفائدة على الوديعۀ الثابتۀ (  6اشهر) بالدينار العراقی

 %400سنويا َ

133

الفائدة على الوديعۀ الثابتۀ (سنۀ) بالدينار العراقی

 %004سنويا َ

134

الفائدة على الوديعۀ الثابتۀ (سنتين) بالدينار العراقی

 %00.سنويا َ

135
136
137

الفائدة على الوديعۀ الثابتۀ (  6اشهر) بالدوالر األمريکی
الفائدة على الوديعۀ الثابتۀ (سنۀ) بالدوالر األمريکی
الفائدة على الوديعۀ الثابتۀ (سنتين) بالدوالر األمريکی

 %900سنويا َ
 %001سنويا َ
 %002سنويا َ

113

116
118
119
120
121

ملحق بعموالت التأييد /شباط 9102
يمض على مدة فتح الحساب ثالثة أشهر
يقصد بالحسابات الجديدة :الحسابات التي لم
ِ
يقصد بالحسابات القديمة :الحسابات التي مضى على مدة فتح الحساب أكثر من ثالثة أشهر
الفقرة األولى

عمولة تأييد الفيزا واإلقامة (سفارات ،قنصليات ،دائرة
اإلقامة)

الفقرة الثانية

عمولة تأييد لجهات أخرى بحسب العملة (عدا الفقرة األولى)

للحسابات الجديدة  521دوالر أمريكي
للحسابات القديمة  06دوالر أمريكي
دينار عراقي25,000
21دوالر أمريكي
21يورو

