تعرفة الخدمات المصرفية
Banking Services Tariff
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الحسابات

Accounts
Opening an account /Individual – Corporate
The service
Open new or sub account
Joint Account

IQD ACC
35,000
55,000

USD ACC
25
35

 افراد – شركات/ فتح الحساب
حساب الدوالر
25
35

حساب دينار
35,000
55,000

دفاتر الصكوك

Checkbooks
العمولة
 دينار35,000
 دوالر25

Commission
IQD 35,000
USD 25

25 IQD Category
25 USD Category

IQD
0.25 %

 ورقة عراقي25 فئة
 ورقة دوالر25 فئة

حساب التوفير

Saving Account
Interest of saving AC

دوالر
0

USD
0

دينار
%0.25

Annual Interest
IQD
1.5 %
1.25 %
1%
0.75%

Twelve months
Six months
Three months
One month

الفائدة للتوفير

الودائع

Deposits
Maturity

الخدمة

الحساب الجديد او اضافة حساب
الحساب المشترك

Annual Interest
USD
0
0
0
0

USD/ فائدة سنوية

IQD/ فائدة سنوية

0
0
0
0

%1.5
%1.25
%1
%0.75

المدة
 شهر12
 اشهر6
 اشهر3
شهر

عموالت اخرى

Other Commissions
The service
Sending statement by email
Account closure

IQD
75,000
30,000

USD
50
20

دوالر
50
20

دينار
75,000
30,000

الخدمة
ارسال كشف بالبريد االلكتروني
اغالق الحساب

Inactive account (monthly)

15.000

10

10

15,000

)"الحساب الغير فعال ( شهريا

Activate inactive account

60,000

40

40

60,000

تفعيل حساب غير فعال

Dormant account refund

60,000

40

40

60,000

إسترداد مبالغ حسابات خاملة

Account management fees
(monthly)

5,000

3

3

5,000

)"ادارة الحساب ( شهريا

Checks

الصكوك

Certified Checks

الصكوك المصدقة

The service
Certified checks

Commission
(0.002) Min IQD 25,000 /
USD 15

العمولة
 اثنان بااللف حد ادنى0.002
دوالر15 / دينار25,000

IQD 25,000

 دينار25,000

Check release by beneficiary

الخدمة

) شهرية
الصك المصدق

انتفاء الحاجة من الصك

صكوك السفتجة

Bankers Checks
(0.003) Min IQD35,000 or
USD 25

) ثالثة بااللف حد االدنى0.003(
 دوالر25  ديناراو35,000

Legal duration expire

IQD 25,000

 دينار25,000

انتهاء المدة القانونية لصك السفتجة

Check release by beneficiary

IQD 25,000

 دينار25,000

انتفاء الحاجة من الصك

Bankers check

صك سفتجة
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عموالت اخرى
الخدمة
استشهاد صك
ايداع صك داخلي (مسحوب
على البنك )
ايقاف صك

Other Commissions

دينار
35,000

دوالر
25

USD

IQD

25

35,000

10,000

5

5

10,000

Check remittance commission

35,000

25

25

35,000

Stopped check

The service
Marking check

الحواالت

Remittances

الحواالت الخارجية الصادرة والواردة

Inward & Outward Remittances

الصادر
 (0.003حد
ادنى 30
دوالر
)(0.003
حد ادنى 30
دوالر
 25دوالر
 5دوالر
 30دوالر

حواالت
شركات
افراد
إجور سويفت) صادر)
إستفسار
تعديل

الواردة

Inward

Outward

) (0.003حد ادنى  30دوالر

(0.003) Min USD 30

(0.003) Min. USD
30

Corporate

) (0.003حد ادنى  30دوالر

(0.003) Min USD 30

(0.003) Min. USD
30

Individual

USD 25
USD 5
USD 30

_____________

ارجاع حوالة واردة
لخطأ معلومات المستفيد
 /الحساب مغلق

 30دوالر

عمولة(صادر/وارد
)
اجور ومصاريف
تشغيلية وادارية
صادر/وارد

) (0,0015واحد ونصف بااللف حد ادنى  25,000دينار

)Local Transfers ) RTGS (&(ACH
0.002 Min. 25,000 Max.100,000 IQD

Commission(inwar
)d/outward

0,0015) Min. IQD 25,000

Operating
expenses fees
Outward/inward

المقاصة االلكترونية

Clearing Checks

الدينار

الدوالر

USD

IQD

صك المقاصة الوارد (مسحوب
علينا)

) (0.001واحد باالف
حد ادنى 15,000دينار

) (0.001واحد باالف حد
ادنى USD 10

(0.001) Minimum
USD 10

(0.001) Min. IQD
15,000

صك المقاصة الصادر (المقيد
الينا)

) (0.001واحد باالف
حد ادنى  15,000دينار

) (0.001واحد باالف حد
ادنى USD 10

(0.001) Minimum
USD 10

75,000

50

50

الصكوك المرتجعه

الخدمة
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Swift fees
Inquiry
Amendment
Returned remittance
inward for a mistake of
beneficiary's
information/
beneficiary's account is
closed

USD 30

الحواالت الداخلية (  ) RTGSو()ACH
 0.002اثنان بااللف حد ادنى  25,000حد اعلى 100,000
دينار

الخدمة

Remittance

)(0.001
Minimum IQD
15,000
75,000

The service
Inward remitted checks
)(drawn on us
Outward remitted check
)(drawn for us

التسهيالت االئتمانية

Credit Facilities

فوائد التسهيالت االئتمانية

Credit Facilities Interest

الفائدة السنوية

الفائدة السنوية بالدوالر

USD Annual Interest

IQD Annual

Returned checks

The service

Interest
Overdraft Account /
12 %
10 %
Corporate
Overdraft Account /
12 %
10 %
Individuals
Mid-term loan / up
12 %
10 %
to 1 year
2% penalty commission will be added if the customer delays in
payment.

بالدينار
10 %

12 %

10 %

12 %

10 %

12 %

 في حال تلكؤ الزبون في الدفع% 2 تضاف عمولة غرامة

عمولة رسم ملف التسهيالت

Credit Facilities File Fees
IQD
Min. 750,000

O/D حساب مكشوف
شركات
O/D حساب مكشوف
افراد
قرض متوسط االجل
لغاية سنة

USD
Min. 500

الدوالر
500 حد ادنى

الدينار
750,000 حد ادنى

خطابات الضمان

Letters of Guarantee
The service
Commission
Issuing LG against 100% cash margin
0.75% quarterly
Issuing LG against counter-guarantee
0.75% quarterly
Min.250$ /375,000 IQD
Postal inside Baghdad & Other
IQD35,000 or USD 25
Commissions

العمولة
الخدمة
 فصلي% 0.75
100% خطاب ضمان بتأمينات
 فصلي% 0.75
خطابات ضمان متقابلة
 دينار375,000  دوالراو250 حد ادنى
 دوالر25  دينار او35,000

بريد داخل بغداد وعموالت اخرى

Postal outside Baghdad & Other
Commissions

IQD 75,000 or USD 50

 دوالر50  ديناراو75,000

بريد خارج بغداد وعموالت اخرى

LG Amendments

IQD 75,000 or USD50

 دوالر50  دينار او75,000

تعديل يطرأ على الخطاب الضمان

االعتمادات المستندية

Letters of Credit
The service
Issuing LC import
LC Export

Commission
0.75% quarterly
0.75% quarterly

العمولة
 فصلي% 0.75
 فصلي% 0.75
 دوالر250 حد ادنى

Min.250 $
Swift fees
Canceling LC before expiry date
Other amendments
LC notification
Min. of LC notification
LC amendment notification
Import LC deferred payment
Documents collection

USD 50

 دوالر50

اجور سوفت

USD 100

 دوالر100

الغاء االعتماد المستندي قبل االنتهاء

USD 75
0.3%
USD 200
USD 75
3% annual
0.125% Min. USD 100

 دوالر75
% 0.3
 دوالر200
 دوالر75
"سنويا3 %
دوالر100  حد ادنى%

0.125

تعديالت أخرى
تبليغ االعتماد المستندي
حد ادنى تبليغ االعتماد المستندي
تبليغ تعديل االعتماد
إعتماد إستيراد مؤجل الدفع
مستندات تحصيل بوالص مستندية

بطاقة الدفع االلكتروني

Debit Card
The service
Issuing Debit Card
Reissuing card ( lost or damage)
Reissuing password
Issuing additional card on the same
account

الخدمة
إصدار إعتماد إستيراد
إعتماد تصدير

Commission
USD 15
USD15
USD 10

العمولة
 دوالر15
 دوالر15
دوالر10

الخدمة
إصدار البطاقة
)إعادة اصدار بطاقة ( تالف او فقدان
اعادة اصدار الرقم السري

USD 15

 دوالر15

اصدار بطاقة اضافية على نفس الحساب

|Page4

Mobile/Online Banking Services
The service
Issuing Online/Mobile banking
Reactive /issuing new password

Commission
USD 20
USD 15

الخدمة المصرفية عبر االنترنت والهاتف النقال
العمولة
USD 20
USD 15

الخدمة
الموبايل/إصدار الخدمة المصرفية عبر االنترنت
إعادة تفعيل او إصدار رقم سري جديد

عموالت خدمات اخرى

Other Services Commissions
The Service
Bank certificate for embassies
Certificate for other parties
Commission of counting &
separating for a pack.
Commission of transfer between
branches
Companies Salaries
fees
Certificate fees
Balance statement via SWIFT
MT940
Inquiry through Credit Bureau
system
Company registration Commission
Capital release commission

Commission
IQD 55,000/USD 35
IQD 25,000

العمولة
 دوالر35 / دينار55,000
IQD 25,000

IQD 2000

IQD 2000

USD 20

 دوالر20

عمولة مناقلة بين الفروع

)0.005(

(0.005)

خدمات توزيع رواتب الشركات

IQD 30,000

 دينار30,000

USD 20/ Month

" دوالر شهريا20

(MT940) كشف حساب عبر سويفت

IQD 25,000

 دينار25000

استعالم عن طريق نظام تبادل المعلومات
االئتمانية لكل اسم

IQD 100,000

 دينار100,000

عمولة لقاء تسجيل شركة

 دينار100,000

عمولة تحرير رأس مال شركة بعد أكمال
اجراءات التاسيس

IQD 100,000

Date of Issuance: 2 /12 /2021

All the interest rates and commissions are subject to change

نوع الخدمة
إصدار كتاب تأييد موجه للسفارة
إصدار كتاب تأييد لجهات اخرى
) ورقة1000( ايداع وعد و فرز كل ربطة

صحة صدور

2021/ 12 / 2

:تاريخ اإلصدار

جميع أسعار الفوائد والعموالت خاضعة للتغيير في أي وقت

in any time.
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