
الخدمة
نسبة الفائدة/ العمولة 

(أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى)
مالحظات

فتح حساب لألفراد
 يورو15/  دينار 22,000/ $ 15: (أ)خيار 

 يورو35/ دينار 50,000/ $ 35: (ب)خيار 

اونالين+ فتح حساب : (أ)خيار • 

كارد مدينة + اونالين + فتح حساب : (ب)خيار •  (Debit Card)بطاقة ماستر

(رقم عميل)تأخذ العمولة مرة واحدة عند إجراء معاملة فتح حساب جديد • 

كات  يورو50/  دينار 75,000 / 50$فتح حساب للشر
اونالين+ فتح حساب • 

(رقم عميل)تأخذ العمولة مرة واحدة عند إجراء معاملة فتح حساب جديد • 

كات قيد التأسيس كات50/  دينار 75,000/ $ 50إضافة اىل  يورو50/  دينار 75,000 / 50$فتح حساب لشر  يورو عمولة اصدار كتاب اىل دائرة مسجل الشر

 لرصيد الحساب 
ى

وليس لمجموع حسابات العميل (تفرع)لكل حساب  يورو100/  دينار 150,000 / 100$(أفراد)الحد األدن

 لرصيد الحساب 
ى

كات)الحد األدن وليس لمجموع حسابات العميل (تفرع)لكل حساب  يورو200/  دينار 300,000 / 200$(شر

 
ى

 يورو100/  دينار 150,000/ $ 100إذا انخفض رصيد الحساب عن  يورو شهريا1/  دينار  1,500 / 1$(أفراد)إنخفاض  رصيد الحساب عن حده األدن

 
ى

كات)إنخفاض  رصيد الحساب عن حده األدن  يورو200/  دينار 300,000/ $ 200إذا انخفض رصيد الحساب عن  يورو شهريا1/  دينا ر 1,500 / 1$(شر

وليس لمجموع حسابات العميل (تفرع)لكل حساب  يورو شهريا1/  دينار 1,500 / 1$إدارة الحساب

  يورو لكل صفحة1/  دينار  1,500 / 1$طلب كشف حساب
ى

ي) يورو 50/  دينار 75,000/ $ 50 يورو ، حد أقىص 5/  دينار 7,500/ $ 5حد أدن
ى

(كشف الحساب عتر األونالين مجان

     يورو12/  دينار  18,000 / 12$حساب غتر متحرك

بإستثناء التفعيل بهدف غلق الحساب حيث تطبق فقط عمولة غلق الحساب يورو5/  دينار  7,500 / 5$تفعيل حساب غتر متحرك

كتاب تأييد

:موجه للسفارات، القنصليات، دائرة اإلقامة• 

 يورو125/  دينار 185,000 / 125$ 

 يورو50/  دينار 75,000/ $ 50: موجه لجهات أخرى• 

بناء لطلب الزبون يورو10/  دينار  15,000 / 10$غلق حساب 

الخدمة
نسبة الفائدة/ العمولة 

(أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى)
مالحظات

(Debit Card) يورو سنويا 15/  دينار 22,000 / 15$عمولة بطاقة مدينة + للقطاع الخاص  يورو شهريا لكل راتب5/  دينار 7,000 / $5

(Debit Card) دينار كل ثالثة سنوات 15,000عمولة بطاقة مدينة + للقطاع العام  دينار شهريا لكل راتب2,000 

ى الراتب بدون عمولةفتح حساب توطير

بدون عمولةإدارة الحساب

ى
بدون عمولةإنخفاض رصيد الحساب عن الحد األدن

بدون عمولةRTالسحب من الرصافات اآللية لمرصف 

يالسحب من الرصافات اآللية لمصارف أخرى
ر

 للعموالت المثبتة من البنك المركزي العراق
ً
وفقا

ي)
(المقسم الوطنى

ي 
ى

ون بدون عمولةPOSالدفع من خالل اجهزة الدفع اإللكتر

 دينار22,000 / 15$اعادة اصدار بطاقة تالفة

 دينار7,000 / 5$اصدار رقم شي جديد

ونية بدون عمولةالدفع عتر منصات التجارة اإللكتر

الخدمة
نسبة الفائدة/ العمولة 

(أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى)
مالحظات

ي مسحوب عىل المرصف)سفتجة 
ى

 3(صك مرصق
ى

إضافة اىل رسم طابع ماىلي يورو25/  دينار 37,000/ $ 25 باأللف الحد األدن

 3(تصديق صك مسحوب عىل حساب العميل)صك مصدق 
ى

 يورو10/  دينار 15,000/ $ 10 باأللف الحد األدن

 يورو لكل صك5/  دينار 7,500 / 5$إلغاء سفتجة او صك مصدق

 يورو25/  دينار 37,000 / 25$ ورقة25دفتر صكوك 

 يورو50/  دينار 75,000 / 50$ ورقة50دفتر صكوك 

 دينار عمولة البنك المركزي لكل صك25,000إضافة إىل  يورو لكل صك10/  دينار 15,000 / 10$طلب إيقاف دفع صك

ونية   2(ACH)تحصيل صك بالمقاصة اإللكتر
ى

 يورو10/  دينار 15,000/ $ 10 باأللف الحد األدن

 يورو لكل صك10/  دينار 15,000 / 10$صك مرتجع غتر مدفوع

 يورو100/  دينار  150,000 / 100$استشهاد لصك مرتجع غتر مدفوع

الخدمة
نسبة الفائدة/ العمولة 

(أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى)
مالحظات

حسابات التوفتر
 رصيد يسجل خالل الشهر

ى
تحتسب فوائد حسابات التوفتر شهريا  عىل أدن

ي 
ى

ي السنة ق
ى

ى ق  كانون أول31 حزيران و 30وتدفع مرتير

بدون عمولةدفتر توفتر

 للحساب  سنويا%3.5حساب توفتر بالدينار
ى

 دينار وما زاد عن ذلك يتطلب موافقة اإلدارة1,500,000,000 دينار والحد األقىص 1,500,000الحد األدن

 للحساب  سنويا%2حساب توفتر بالدوالر
ى

 دوالر وما زاد عن ذلك يتطلب موافقة اإلدارة1,000,000 دوالر والحد األقىص 1,000الحد األدن

 للحساب  سنويا%1حساب توفتر باليورو
ى

 يورو وما زاد عن ذلك يتطلب موافقة اإلدارة1,000,000 يورو والحد األقىص 1,000الحد األدن

 للحساب الودائع الثابة بالدينار
ى

 دينار3,000,000الحد األدن

 سنويا%4 أشهر6

 سنويا%4.5سنة

ى  سنويا%5.8سنتير

 للحساب الودائع الثابتة بالدوالر
ى

 دوالر2,000الحد األدن

 سنويا%1.5 أشهر6

 سنويا%2سنة

حسابات التوفتر والودائع الثابتة

2023جدول العموالت الخاصة بخدمات مرصف االقليم التجاري لالستثمار والتمويل 

فتح الحسابات وإدارتها

ى الراتب توطير

ى الراتب عمولة توطير

       

الصكوك والسفاتج



ى  سنويا%2.5سنتير

 للحساب الودائع الثابتة باليورو
ى

 يورو2,000الحد األدن

 سنويا%1 أشهر6

 سنويا%1.5سنة

ى  سنويا%2سنتير



الخدمة
العمولة

(أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى)
مالحظات

الحواالت الخارجية

 3حوالة خارجية واردة
ى

 يورو10/ $ 10 باأللف الحد األدن

 10 إىل 5من (Share)حوالة خارجية صادرة 
ى

 يورو50/ $ 50عمولة سوفت  يورو50/ $ 50 باأللف الحد األدن

(Our)حوالة خارجية صادرة 
 10 إىل 5من 

ى
 يورو  50/ $ 50 باأللف الحد األدن

عمولة المرصف المراسل+ 
 يورو50/ $ 50عمولة سوفت 

RTGSالحواالت الداخلية 

 3حوالة داخلية واردة بالدينار
ى

 دينار30,000 باأللف الحد األدن

 11حوالة داخلية واردة بالدوالر 
ى

 دوالر20 باأللف الحد األدن

 3حوالة داخلية صادرة بالدينار 
ى

 دينار30,000 باأللف الحد األدن

 3حوالة داخلية صادرة بالدوالر 
ى

$20 باأللف الحد األدن

الخدمة
العمولة

(أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى)
مالحظات

سحب وايداع نقدي وصكوك

ي ذات الفرع 
ى

بدون عمولةق

ى  ى مختلفير ى فرعير  1(بإستثناء فرع بغداد)بير
ى

 يورو5/  دينار 7,500/ $ 5 باأللف الحد األدن

ى فرع بغداد والفروع األخرى  3بير
ى

 يورو5/  دينار 7,500/ $ 5 باأللف الحد األدن

حواالت ضمن فروع المرصف

ى ضمن نفس الفرع ى زبائن مختلفير  0.1حوالة بير
ى

بإستثناء عمليات تحويل الرواتب يورو2/  دينار 3,000/ $ 2 باأللف الحد األدن

ى  ى مختلفير ى فرعير  1(بإستثناء فرع بغداد)حوالة بير
ى

 يورو5/  دينار 7,500/ $ 5 باأللف الحد األدن

ى فرع بغداد والفروع األخرى  3حوالة بير
ى

 يورو5/  دينار 7,500/ $ 5 باأللف الحد األدن

الخدمة
العمولة

(أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى)
مالحظات

(ب)بإستثناء البطاقة المصدرة ضمن فتح حساب جديد خيار  يورو25/  دينار 25$ / 37,000(Debit Card)إصدار بطاقة مدينة 

(Prepaid Card)البطاقة المسبقة الدفع 

 يورو سنويا15/  دينار 22,000 / 15$إصدار

تغذية البطاقة
 يورو5/  دينار 7,500 / $5

 يورو500/  دينار 750,000/ $ 500 عن كل 

 يورو5/  دينار 7,500 / 5$إعادة اصدار رقم شي للبطاقة

 يورو5/  دينار 7,500 / 5$إلغاء البطاقة مسبقة الدفع

(Credit Card)بطاقة اإلئتمان 

 يورو سنويا250/  دينار 375,000 / 250$إصدار بطاقة إئتمان بالتينيوم

 يورو سنويا200/  دينار 300,000 / 200$إصدار بطاقة إئتمان بالتينيوم تابعة

 يورو سنويا100/  دينار 150,000 / 100$إصدار بطاقة إئتمان ذهبية

 يورو سنويا75/  دينار 110,000 / 75$إصدار بطاقة إئتمان ذهبية تابعة

ية عىل البطاقات اإلئتمانية  يوم 30 يورولكل 20/  دينار 30,000 / 20$ عمولة الدفعات التأختر

 يورو5/  دينار 7,500 / 5$إعادة اصدار رقم شي للبطاقة

 يورو5/  دينار 7,500 / 5$إلغاء البطاقة اإلئتمانية

من مبلغ السحب عىل كافة الرصافات % 4عمولة سحب من الرصاف االىلي للبطاقة الدائنة اإلئتمانية 

 من مبلغ الحركة%2.75عمولة استخدام بطاقة بعملة اجنبية عدا الدوالر االمريكي

ي لبطاقة ائتمانية
ى

 يورو20/  دينار 30,000 / 20$عمولة تجاوز حد السقف االئتمان

ي % 2.75الفائدة الشهرية لبطاقة اإلئتمان بالتينيوم
من المبلغ المتبقر

ي % 2.50الفائدة الشهرية لبطاقة اإلئتمان الذهبية
من المبلغ المتبقر

الخدمة
نسبة الفائدة/ العمولة 

(أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى)
مالحظات

خطابات الضمان الخارجية

0.75% 
ى

 تامينات نقدية%100 يورو50/ $ 50 فصليا الحد األدن

1% 
ى

تأمينات مختلفة يورو50/ $ 50 فصليا الحد الدن

0.75% 
ى

 تامينات نقدية%100 يورو50/ $ 50 فصليا الحد األدن

1% 
ى

تأمينات مختلفة يورو50/ $ 50 فصليا الحد الدن

0.75% 
ى

 تامينات نقدية%100 يورو50/ $ 50 فصليا الحد األدن

1% 
ى

تأمينات مختلفة يورو50/ $ 50 فصليا الحد األدن

0.75% 
ى

 تامينات نقدية%100 يورو50/ $ 50 فصليا الحد األدن

1% 
ى

تأمينات مختلفة يورو50/ $ 50 فصليا الحد الدن

 يورو50 / 50$أجور سوفت

 يورو50 / 50$عمولة إدارية 

 يورو100 / 100$(بإستثناء التمديد وزيادة المبلغ)تعديل 

ي  %0.4 - %0.2تبليغ خطاب ضمان خارجر
ى

 يورو150/ $ 150 الحد األدن

خطابات الضمان الداخلية

خطاب ضمان داخىلي

(زيادة مبلغ/ تمديد / إصدار )
0.25% 

ى
 يورو50/  دينار 75,000/ $ 50 شهريا الحد األدن

 يورو10/  دينار 15,000 / 10$عمولة إدارية 

الحواالت الداخلية والخارجية

ى الفروع العمليات النقدية وبير

خطابات الضمان

خطاب ضمان الدفعة المقدمة

(زيادة مبلغ/ تمديد / إصدار )

خطاب ضمان دخول مناقصة

(زيادة مبلغ/ تمديد / إصدار )

خطاب ضمان حسن تنفيذ

(زيادة مبلغ/ تمديد / إصدار )

ي
ى

السند اإلذن

(زيادة مبلغ/ تمديد / إصدار )

ونية البطاقات اإللكتر



رسم طابع ماىلي عىل إصدار خطابات الضمان
النسبة الرسمية المطبقة

ي اقليم كردستان0.2%
ى

 ق

 خارج اقليم كردستان0.3%

ة االف5كتاب كفاءة مالية   بالعشر
ى

 يورو5,000/  دينار 7,500,000/ $ 5,000 يورو حد أقىص 500/  دينار 750,000/ $ 500حد أدن



الخدمة
نسبة الفائدة/ العمولة 

(أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى)
مالحظات

اد اإلعتمادات المستندية الصادرة لإلستتر

 % 1.5إىل % 1من معزز/ إعتماد يسدد عند اإلطالع 
ى

زيادة مبلغ/ تمديد / إصدار  يورو100/ $ 100فصليا  الحد الدن

 % 1إىل % 0.5من غتر معزز/ إعتماد يسدد عند اإلطالع 
ى

زيادة مبلغ/ تمديد / إصدار  يورو100/ $ 100فصليا الحد األدن

 % 1.5إىل % 1من معزز/ إعتماد مؤجل التسديد 
ى

زيادة مبلغ/ تمديد / إصدار  يورو100/ $ 100فصليا  الحد الدن

 % 1إىل % 0.5من غتر معزز/ إعتماد مؤجل التسديد 
ى

زيادة مبلغ/ تمديد / إصدار  يورو100/ $ 100فصليا الحد األدن

 %  0.6إىل % 0.4من تسديد قيمة اإلعتماد
ى

 يورو50/ $ 50الحد األدن

 يورو100 / $100اجور سوفت أصدار اإلعتماد

بإستثناء تمديد او زيادة مبلغ يورو100 / $100تعديل إعتماد 

 يورو50 / 50$أجور سوفت تعديل اإلعتماد

 1%تحويل اعتماد مستندي
ى

 يورو250/ $ 250 الحد األدن

رسم طابع ماىلي عىل إصدار اإلعتمادات المستندية
النسبة الرسمية المطبقة

ي اقليم كردستان0.2%
ى

 ق

 خارج اقليم كردستان0.3%

مستندات برسم التحصيل

اد سلع تسدد عند اإلطالع  % 1.5إىل % 1من مستندات استتر
ى

 يورو100/ $ 100الحد الدن

اد سلع مقابل قبوالت   % 1.5إىل % 1من مستندات استتر
ى

 يورو100/ $ 100الحد الدن

اد سلع مقابل قبوالت مضمونه من المرصف  % 1.5إىل % 1من مستندات استتر
ى

% 1+  يورو 100/ $ 100الحد األدن
ً
فصليا

 1%(تحصيل مستندي)مستندات تصدير سلع 
ى

 عمولة دفع وبريد0.3+ % يورو 100/ $ 100 الحد األدن

اإلعتمادات المستندية الواردة للتصدير

 % 0.4إىل % 0.2من تبليغ اإلعتماد
ى

 يورو150/ $ 150الحد األدن

 %4تعزيز اإلعتماد
ى

 يورو100/ $ 100 سنويا الحد األدن

 يورو100/ $ 100 يورو إىل 45/ $  50من تعديل مدة اإلعتماد

 % 1إىل % 0.5من تحصيل قيمة اإلعتماد
ى

 يورو100/ $ 100الحد األدن

 سنويا%12خصم اإلعتماد

الخدمة
نسبة الفائدة/ العمولة 

(أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى)
مالحظات

 سنويا%14الكمبياالت المخصومة

إئتمان نقدي وجاري مدين بالدينار

تحتسب الفائدة عىل الرصيد المستخدم سنويا%14جاري مدين

 سنويا%12قرض قصتر األجل

 سنويا%12.5قرض متوسط األجل

 سنويا%13قرض طويل األجل

 دينار15,000,000 حد أقىص %1عمولة إدارية

ية  فوائد تأختر
إضافية عىل الفائدة% 50: للقروض الممولة من المرصف

بدال من الفائدة المطبقة% 12: لقروض مبادرة البنك المركزي

إئتمان نقدي وجاري مدين بالدوالر

تحتسب الفائدة عىل الرصيد المستخدم سنويا%10جاري مدين

 سنويا%12قرض قصتر األجل

 سنويا%13قرض متوسط األجل

 سنويا%14قرض طويل األجل

 دوالر10,000 حد أقىص %1عمولة إدارية

ية   اضافية عىل الفائدة المقررة%50فوائد تأختر

إئتمان نقدي باليورو

 سنويا%12قرض قصتر األجل

 سنويا%13قرض متوسط األجل

 سنويا%14قرض طويل األجل

 يورو10,000 حد أقىص %1عمولة إدارية

ية   اضافية عىل الفائدة المقررة%50فوائد تأختر

ي
ى

تحديث سقف ائتمان
 يورو10,000/  دوالر 10,000 حد أقىص 1%

ي دينار15,000,000 / 
ى

يطبق عىل المبلغ المضاف اىل السقف اإلئتمان

اعادة هيكلة او جدولة إئتمان
 عىل المبلغ الهيكلة او الجدولة%1.5

 دينار15,000,000/  يورو 10,000/ $ 10,000الحد أقىص 

قروض التجزئة

اء األثاث   سنوات3المدة القصوى للقرض  سنويا%9قرض شر

اء سيارة  سنوات3المدة القصوى للقرض  سنويا%9قرض شر

المدة القصوى للقرض سنة واحدة سنويا%10قرض السفر

 سنوات3المدة القصوى للقرض  سنويا%12القرض الشخىصي

رسم طابع ماىلي عىل المعمالت اإلئتمانية

النسبة الرسمية المطبقة

ي اقليم كردستان0.2%
ى

 ق

 خارج اقليم كردستان0.3%

تطبق عىل جميع انواع القروض والتسهيالت المرصفية

الخدمة
نسبة الفائدة/ العمولة 

(أو ما يعادلها بالعمالت األجنبية األخرى)
مالحظات

عد وفرز النقود
 دينار5,000 دينار عن كل ربطة فئة 2,500

 دينار10,000 دينار عن كل ربطة فئة 1,000
الربطة ألف ورقة نقدية

 يورو سنويا200/  دينار 300,000 / 200$صناديق األمانات
ر للصندوق أو للمفاتيح أو فقدانها .بدون تأمينات للطلبات الجديدة ويتم إستيفاء التعويض من الزبون عند حدوث ضى

وط .أما عقود إيجار الصناديق القائمة قبل إعتماد جدول العموالت هذا تبقر بنفس الشر
ً
  يورو لكل مستند1/  دينار 1,500 / 1$طلب نسخ من صكوك او معامالت منفذة سابقا

ى
 يورو3/  دينار 4,500/ $ 3حد أدن

خدمات مرصفية متفرقة

اإلئتمان النقدي

تحتسب الفائدة عىل مبلغ القرض

اإلعتمادات المستندية



ي هذا الجدول قسم فتح الحسابات وإدارتها يورو10/  دينار 15,000 / 10$الخدمة المرصفية عتر األونالين
ى

ى ق .بإستثناء معامالت فتح الحساب الجديدة كما هو مبير

بدون عمولةالخدمة المرصفية عتر الهاتف المحمول

بدون عمولةخدمة الرسائل النصية





      


