مصرف أشور الدولي لالستثمار
ASHUR INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT

جدول الرسوم والعموالت للخدمات المصرفية
الرقم

مبلغ  /نسبة العمولة "رسوم الخدمه"

نوع العموله

الحــســــــابــــات
.1
.2
.3

.4

.5

فتح حساب جاري

 10,000دينار$10 /

فتح حساب توفير

 5,000دينار$5 /

عمولة الرصيد األدنى

 2,000دينار $2 /شهري

 ادنى رصيد لحساب الجاري $200 - IQD 250000 :
 ادنى رصيد لحساب التوفير $100 – IQD 100000:
عمولة الحسابات الجامدة/النائمة

الجاري  1,500 :دينار $2 /شهري

 الجاري :يصبح الحساب غير متحرك بعد  6شهور

التوفير :بدون

 التوفير  12 :شهر
اعادة فتح ح/مغلق (سحب صك بدون رصيد)

 50,000دينار$50 /

على أن ال يكون الحساب محظور التعامل معه أو ضمن القائمة السوداء وممتثل
لتعليمات البنك المركزي العراقي.


.6

استعالم عن حساب/بنك مركزي

.7

تفعيل حساب جامد/نائم

 30,000دينار  /للمدين ( 15.000رسم البنك المركزي  8,000 +عمولة
المركزي  7.000 + RTGSعمولة المصرف).



 25,000دينار  /للكفيل ( 15.000رسم البنك المركزي  8,000 +عمولة

المركزي  2.000 + RTGSعمولة المصرف).

.8
.9

.10
.11

 1,000دينار$2 /

كتاب  /سند تفويض مالي

 10,000دينار $10 /

أمر دفع

كشف حساب عند الطلب

 2,000دينار $2 /

نسخة ثانية من االشعار(ايداع).../

 5,000دينار  / $ 5 /لكل مستند

تصوير مستندات/شيكات

حالي  2,500 :دينار  / $ 2 /مستند بحد أدنى  5,000دينار $ 5 /

 -يومي(فترة  30يوم)

تاريخي 5,000 :دينار  / $ 5 /مستند بحد أدنى  10,000دينار $ 10 /

 -تاريخي (اكثر من  30يوم)

.12

ادارة حساب (زبون)

 3االف دينار 3 / $3 /يورو كل  6اشهر ()12+6

(جاري)

في حال توفر رصيد

تحويل راتب

حسب االتفاق مع الشركة/جهة الراتب

.13
.14
.15
.16

 10,000دينار  $ 10/دفتر فئة  10ورقات

رسوم طلب دفتر شيكات

 15,000دينار  $ 15 /فئة ورقة  /25الدفتر

(فئة  50/25/10 :ورقة)

 25,000دينار  $ 25 /فئة  50ورقة  /الدفتر
 5,000دينار  / $ 5 /صك

شيكات المقاصة ACH
عد وفرز النقد

 1500كل ربطة فئة 10000/25000

(شركات الصيرفة)

 2000كل ربطة فئة 5000

الربطة = 10شدات

 3000كل ربطة فئة ()1000/500/250
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.17

 1بااللف حد ادنى  10,000دينار $ 10 /

تحصيل شيك اجنبي

التحويل بغداد  /االقليم

التحويل األقليم /بغداد

لغاية  $10,000عمولة 0.004

لغاية  $10,000عمولة 0.004

اكثر من $200,000 - $10,000

اكثر من $200,000 - $10,000
تستوفى عمولة 0.003

.18

تستوفى عمولة 0.003

ايداع  /سحب فروع المصرف
(تحويالت بين الفروع)

لغاية  10مليون دينار عمولة

لغاية  10مليون دينار عمولة

اكثر من  10مليون دينار لغاية 150

اكثر من  10مليون دينار لغاية

0.004

0.002

مليون دينار عمولة 0.002

 150مليون دينار عمولة 0.005

في حال تجاوز المبالغ اعاله الحصول على موافقة دائرة الخزينة واالستثمار

.19

فقدان-ايقاف صك  /حسب التعليمات

.20

صك معاد

 25,000دينار  / $ 25 /صك

.21

صك معاد أكثر من مرة

 50,000دينار  / $ 50 /شيك

.22

تصديق صك كطلب الساحب

 % 0.1بحد أدنى  5,000دينار $ 5 /

.23

تصديق صك كطلب المستفيد

 % 0.2بحد أدنى  10,000دينار $ 10 /

.24

الغاء شيك مصدق/صك معتمد

 10,000دينار $ 10 /

.25

سويفت بنوك مراسلة /تعزيز

 5,000دينار  + $ 5 /عمولة سويفت البنك المراسل

.26

بريد تحصيل شيك/مستند

 5,000دينار $ 5 /

.27

الرسائل القصيرة

بدون حاليا (تحدد الحقا)

.28

سحوبات البطاقة الذكية – كي كارد

حسب الشركة/االتفاقية

.29

مصادقة على التوقيع

 10,000دينار $ 10 /

.30

أوامر /التعليمات الثابتة

.31

االستعالم /طباعة كشف حساب عبر القنوات االلكترونية
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 25,000دينار  / $ 25 /صك
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مجانا
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.32

عمولة أصدار شيك سفنتجة

 3بااللف حد ادنى  5000دينار $5 /

.33

الغاء السفاتج/شيك مصرفي

 5,000دينار $ 5 /

.34

مطبوعات (سفاتج)

 5,000دينار $ 5 /

.35

طوابع الواردات "رسم الطابع"

حسب القانون

.36

فقدان-ايقاف صك  /حسب التعليمات

.37

أصدار بطاقة ATM

 10,000دينار $ 10 /

اصدار بطاقة بديلة(تالف/فاقد)

 5,000دينار $ 5 /

السحب النقدي صرافات اشور

بدون /مجانا

.40

السحب النقدي صرافات الغير (بنوك أخرى) مقسم وطني

2,000

.41

االستعالم عن الرصيد

غير مطبق حاليا

.42

كشف حساب  /الصراف اآللي

غير مطبق حاليا

.43

السحب النقدي الخارجي

تخضع للبلد  +المقسم الخارجي (سويتج)

.44

عمولة تشغيل بطاقة " ATMعلى حساب ربط البطاقة"

غير مطبق حاليا

 25,000دينار  / $ 25 /صك
(تطبق تعليمات المركزي لاليقاف على نظام )ACH

بطاقات الدفع االلكتروني " " ATM
.38
.39

البطاقات االئتمانية (غير متوفرة الخدمة حاليا)
.45

اصدار بطاقة ائتمانية

حسب المنتح

عمولة استبدال بطاقة (تالف)

حسب المنتح

تسليم بطاقة (بريد سريع)

حسب المنتح

تبديل عملة

حسب المنتح

السحب النقدي

حسب المنتح

تجاوز السقف المقرر

حسب المنتح

التأخر في السداد

حسب المنتح

.52

أصدار بطاقة تسوق عبر االنترنت

حسب المنتح

.53

بطاقات الفئات الثابتة

من  $ 25 - $ 7حسب الفئة

بطاقة اعادة شحن  /رسوم االصدار

الخدمة غير متوفرة حاليا

عمولة اعادة الشحن

الخدمة غير متوفرة حاليا

.46
.47
.48
.49
.50
.51

البطاقات المدفوعة مسبقا
.54
.55

شهادات التأييد /الكتب الخارجية
.56

شهادة/تأييد رصيد (العالقة المالية) – السفارات والجهات األخرى
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.57
.58

 25000دينار $25 /

شهادة براءة ذمة /كتاب التزام /شهادة فوائد وعموالت.../

 25,000دينار  $ 25 /من المستفيد

25,000دينار  $ 25 /من الساحب إن توفر رصيد (يستوفي الرصيد المتوفر

استشهاد/تأييد بعدم توفر رصيد كافي للساحب كطلب المستفيد

جزئيا)

.59

تأييدات االسهم للمساهمين/تأييدات مدققي الحسابات

مجانا

براءة ذمة لنقل مديونية/شراء التزام

 50,000دينار $ 50 /

.61

كتاب تأسيس شركة

 50,000دينار $ 50 /

.62

نامينات صندوق امانات

 500,000دينار $ 500 /

صندوق أمانات صغير

 300,000دينار  $ 300 /سنويا

صندوق أمانات وسط

 500,000دينار  $ 500 /سنويا

.65

صندوق أمانات كبير

 700,000دينار  $ 700 /سنويا

.66

عمولة المنح  /السقف

.60

صناديق األمانات (الصناديق الحديدية)
.63
.64

التسهيالت االئتمانية /القروض/جاري مدين

.67

( %2 - 1حسب المنتج)

حسب الموافقة االئتمانية وتستوفى سنويا عند المنح أو التجديد

عمولة سقف دائم/سنوي

 %2 - 1سنوي (حسب شروط الموافقة)

تجديد سقف

.68

الطوابع القانونية

.69

الرسوم القانونية المقررة  3باأللف (حسب القانون)

عمولة جدولة

 %1للمرة االولى  %2 /للمرة الثانية

تأجيل قسط/دفعة

 15,000دينار $ 15 /

السداد المبكر

 %4- %2على المبلغ المسدد

فائدة التأخير

 + %2فائدة القرض

فك رهن /حجز سيارة

 25,000دينار $ 25 /

فك رهن عقار

 50,000دينار $ 50 /

بريد ومطبوعات /قروض

 10,000دينار $ 10 /

اعادة تسهيالت ملغاة

تطبق شروط المنح  /المنتج

.77

جاري مدين جامد/معدل دوران ضعيف /غير مستغل

تستوفى سنويا وفقا لعمولة المنح

.78

اجور كشف/تقدير عقار

(تستوفى اجور المواصالت/بدل تنقالت – في حال تم الكشف من قبل لجنة

.79

اجور المقدر

حسب االتفاق (المقدر/الزبون)

.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76

بدون
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.80

اجور الخبير"الصائغ"

.81

اجور حفظ مخشالت ذهبية

.82

هيكلة التسهيالت

.83

رهن وديعة لمصرف اخر

 50,000دينار $ 50 /

.84

رهن اسهم

الرسوم والمصاريف  25,000 +دينار $ 25 /

.85

عمولة منحة المركزي (تمويل المشاريع)

.86

بريد/كمبيالة

 10,000دينار $ 10 /

.87

مطبوعات

 5,000دينار $ 5 /

.88

اجراء معاملة احتجاج/بروتست

 10,000دينار  + $ 10 /الرسوم والمصاريف

.89

سويفت حواالت

.90

عمولة حواالت صادرة

تطبق تعليمات المركزي العراقي بخصوص الحد االقصى للعموالت المحددة

.91

عمولة البنك المركزي رسائل RTGS

تطبق التعليمات (حاليا )8,000

.92

بريد  /مطبوعات

 5,000دينار $ 5 /

.93

حواالت صادرة اجنبية

 5بااللف بحد ادنى  25,000دينار  + $ 25 /اي عموالت للبنك المراسل

.94

الغاء/ايقاف دفع حوالة

 15,000دينار $ 15 /

.95

الحواالت الواردة

على ان ال تقل عن أجور الخبير الصائغ
 3000سنوي
 %0.5للمرة االولى
%1

للمرة الثانية

 %0.5عمولة المصرف

 %0.7عمولة المركزي العراقي
 % 0.8عمولة شركة الكفاالت

الفائدة المقرر من المركزي %4
 %8فائدة تأخيرية على االقساط المستحقة غير المسددة

الكمبياالت والحواالت المخصومة

الحواالت الصادرة (المباعة)
سويفت البنك المراسل حد ادنى $50
 %0.5بحد أدنى  25,000دينار $25 /
RTGS

الحواالت الواردة (المبتاعة)
 % 0.5بحد أدنى  5,000دينار $ 5 /للحواالت (بنوك)

تطبق تعليمات المركزي العراقي بخصوص الحد االقصى للعموالت المحددة
RTGS

اإلصدار 2017/2
ق ائمة العموالت ورسوم الخدمات

دائرة العمليات المصرفية

يمنع استنساخ أو توزيع االجراء أو أي جزء خارج المصرف وتحت طائلة المسؤولية الق انونية.

صفحة 8 of 5 :

مصرف أشور الدولي لالستثمار
ASHUR INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT

جدول الرسوم والعموالت للخدمات المصرفية
.96

الحواالت الواردة االجنبية (خارجية)

 % 0.5بحد أدنى  5,000دينار$ 5 /

.97

اجور بريد  /مكالمة هاتفية

 10,000دينار $ 10 /

.98

عمولة البنك المركزي رسائل RTGS

تطبق التعليمات (حاليا )8,000

خطابات الضمان " الكفاالت المصرفية"


 %4بحد أدنى  $50او ما يعادلها على اساس ربع سنوي (دخول
مناقصة والكفاالت األخرى).

.99



 %2بحد أدنى  $ 50او ما يعادلها على اساس ربع سنوي للكفاالت



 %5بحد ادنى  $ 100على اساس ربع سنوي لكفاالت الدفع أو ما في



 $ 50مقطوعة لتخليص البضائع.

المتقابلة أو تأمينات نقدية .%100

عمولة الكفاالت الصادرة "اصدار خطاب ضمان"

حكمها (الدفعة المقمة.)../

 25,000دينار  $ 25 /للمبالغ لغاية  5مليون

.100

عمولة ادارية

.101

عمولة تأخير (كفالة منتهية غير ملغاة)

 25,000دينار  $ 25 /مقطوعة

.102

الطوابع القانونية

الرسوم القانونية المقررة  3باأللف (حسب القانون)

.103

سويفت

.104

تعديل مالي (زيادة/تمديد)

نفس عمولة االصدار تحتسب على اساس ربع سنوي الفترة أو جزء الفترة

.105

بريد

 15,000دينار  $ 15 /مقطوعة

.106

عمولة تعديالت غير مالية

 $ 100 -$ 50كحد اعلى

.107

 50,000دينار  $ 50 /للمبالغ اكبر من  5مليون

$ 50

(على أن ال تقل عن رسوم سويفت البنك المراسل)

تستوفى فائدة بالنسبة المقررة لكشف الحسابات حسب العملة

كفاالت مدفوعة

حاليا  %16للدينار فائده من تاريخ الدفع

االعتمادات المستندية الصادرة
.108

 %4 - %2سنويا (تحتسب على اساس ربع سنوي  %1- 0.50 :ربعي)

عمولة فتح /اصدار اعتماد مستندي

بحد أدنى $100

.109

عمولة كفالة السحوبات الدفعات االجلة االعتمادات

 %4 -%2سنويا تحتسب على اساس ربع سنوي بحد ادنى $100

.110

عمولة تعديالت غير مالية

$ 75 – 50
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.111

الطوابع القانونية

.112

عمولة التعديل المالي (تمديد اعتماد/زيادة مبلغ االعتماد)

الرسوم القانونية المقررة  3باأللف (حسب القانون)
 %4-%2سنوي (تحتسب على اساس ربع سنوي  %1- 0.50 :ربعي) بحد
أدنى ( $100كما هي عمولة االصدار)

.113

 $100لالصدار/التعديل
 $50للمراسلة العادية

السويفت(تعديل/تمديد/اصدار /مراسلة)

لكل تعديل او تمديد

.114

عموالت /مصاريف المراسل

.115

تخليص مستندات/جاري مدين مستندي

.116

اذن تسليم أو تجيير مستندات/كفالة تخليص

$ 50

.117

عمولة خالفات

$ 50

بريد سريع/اتصاالت

التكلفة $10 +

عمولة االحتفاظ بالمستندات

 $ 50مقطوعه

.120

عمولة الغاء

 + $ 50عمولة ورسوم البنك المراسل

.121

تحويل االعتماد المستندي الوارد

.118
.119

حسب المراسل
فائدة %16سنوي
(حسب نسبة الفائدة المقررة للكشف وفقا للعملة)

االعتمادات الواردة
 %1 - % 0.5بحد ادنى $200

Transferable L/C

.122

تبليغ اعتماد واراد

أو عمولة التعديل المالي (زيادة/تمديد)

تحتسب على كامل قيمة االعتماد

.123

تعزيز اعتماد وارد

 %4 - %2بحد ادنى $ 150

.124

تعديالت غير مالية

.125

تداول المستندات

.126

الغاء اعتماد وارد

 $ 50مقطوعة

عمولة تغطية االعتماد

$ 200 – 100

.127
.128

 % 0.3بحد ادنى $150

$ 100 – 50
مقطوعة

 % 0.5بحد ادنى $100
من قيمة المستندات

Reimbursement Commission

مقطوعة

التنازل عن المستحفات لجهة أخرى

 1بااللف بحد ادنى $100

عمولىة خالفات

 $ 50مقطوعه

.129
.130

كفالة السحوبات على اعتمادات واردة معززة

.131

قبول سحوبات التحصيل من المشترين

 %4 - %2بحد ادنى $ 200
ربع سنوي

البوالص الواردة

اإلصدار 2017/2
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مصرف أشور الدولي لالستثمار
ASHUR INTERNATIONAL BANK FOR INVESTMENT

جدول الرسوم والعموالت للخدمات المصرفية
.132

عمولة بوالص التحصيل الواردة

 %0.375على اساس ربعي بحد ادنى $100

تسليم مستندات بدون دفع

$ 50

تحويل البوالص بين البنوك

$ 100

.135

كفالة السحوبات

 %4 -%2سنويا بحد ادنى  $100على اساس ربع سنوي

.136

تعديل بوالص التحصيل الواردة

$ 50

.137

عمولة بوالص التحصيل الصادرة

 %0.375على اساس ربعي بحد ادنى $ 100

.138

تعديل بوالص التحصيل الصادرة

$ 100

.139

عموالت نظام المدفوعات العراقي RTGS/ACH

.140

الفوائد المدينة

.141

الفوائد الدائنة

.133
.134

البوالص الصادرة

متفرقات أخرى
حسب تعليمات المركزي العدد  167/23المؤرخ  2012/4/1وتعديالتها الالحقة


 % 16الحسابات المكشوفة.



القروض والتسهيالت  %14 - %4حسب المنتج.



من  %8 - %3حسب المنتج  +شريحة المبلغ  +فترة الربط



يخضع جدول العموالت للمراجعة الدورية.



يتم الرجوع لدائرة الخزينة واالستثمار للعمليات المرتبطة بعملها والتي تتجاوز المبالغ المحددة بالتعليمات وحسب الصالحيات المقررة.



يتم الحصول على موافقات جهة الصالحية الية اعفاءات  /تخفيض على الرسوم والعموالت المحددة بجدول الخدمات.



تطبق شروط المنتجات للحصول على الخدمة.



في حال وجود اختالف مع عموالت ورسوم محددة من الجهات الرقابية /البنك المركزي تطبق التعليمات الرسمية.



العمالت االجنبية األخرى يطبق عليها القيمة المعادلة .$ /
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