عموالت الخدمات المصرفية
لمصرف الجمهورية

الحسابات الجارية
عمولة فتح حساب الجاري
األفراد وموظفي الدولة
األفراد ( أصحاب األعمال الحرة )
مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني
الجهات والمؤسسات العامة
الشركات ورجال األعمال
السفارات والهيئات الدبلوماسية
الشركات األجنبية

 5دينار
 15دينار
 10دينار
 20دينار
 50دينار
 50دينار
 50دينار

عمولة قفل حساب جاري
األفراد وموظفي الدولة
األفراد ( أصحاب األعمال الحرة )
مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني
الجهات والمؤسسات العامة
الشركات ورجال األعمال
السفارات والهيئات الدبلوماسية
الشركات األجنبية

 5دينار
 10دينار
 10دينار
 15دينار
 50دينار
 50دينار
 50دينار

عمولة الخدمات االلكترونية
البطاقات االلكترونية الدولية ( الفيزا )
عمولة شحن بطاقة الفيزا ( على المبلغ المراد شحنه )
%1
عمولة على حركة بطاقة الفيزا على آالت الصراف اآللي ( ثابتة عن أي حركة ) $5
عمولة حركة بطاقة الفيزا نقاط البيع ( ثابتة عن أي حركة )
$5
عمولة على حركة بطاقة الفيزا آالت المصرف ( عن أي حركة )
$1
عمولة على حركة بطاقة الفيزا آالت المصارف األخرى ( ثابتة عن أي حركة )  2دينار
إيرادات قرطاسيه على إصدار بطاقة الفيزا
 150دينار
إيرادات قرطاسيه على إعادة شحن بطاقة الفيزا
 100دينار
خدمة التحويل المباشر ()Western Union
عمولة تحويل قيمة مالية للخارج ( مشاركة مع مزود الخدمة )
إيرادات قرطاسيه نظير تقديم خدمات ( ) Western Union
عمولة تعديل حوالة ( ) Western Union

 26دينار
 100دينار
 25دينار

عمولة الخدمات اإللكترونية
البطاقات اإللكترونية المحلية
إصدار بطاقة الصراف آلي ( ) A.T.M
تجديد بطاقة الصراف اآللي ( ) A.T.M
إعادة إصدار بطاقة الصراف آلي (  ) A.T.Mبدل فاقد
إصدار الرقم السري
السحب النقدي من الصراف اآللي (  " ) A.T.Mللحركة الواحدة "
التقاص اإللكتروني بالبطاقات بين المصارف " عن كل عملية "
خدمة الرسائل النصية القصيرة  " SMSتحصل شهريا ً مع نهاية كل شهر "
إصدار بطاقة الدفع المسبق ( بطاقة الطالب )
إعادة إصدار بطاقة دفع مسبق ( بطاقة الطالب )
حركة بطاقة مسبوقة الدفع ( بطاقة الطالب ) على آالت الصراف اآللي ( ثابتة عن أي حركة )
البطاقات اإللكترونية الدولية (الفيزا)
إصدار بطاقة فيزا إلكترون
إصدار بطاقة فيزا نت
إعادة إصدار بطاقة فيزا
إعادة إصدار رقم سري بطاقة فيزا

 75دينار
 70دينار
 90دينار
 50دينار

 25دينار
 25دينار
 25دينار
 10دينار
 1دينار
 1دينار
 1دينار
 10دينار
 10دينار
 500درهم

اإلعتمادات المستندية الصادرة المغطاة بالكامل
اإلعتمادات الخارجية الصادرة (االستيراد)
عمولة فتح اعتماد مستندي
عمولة البريد واإلبراق بالسويفت عند اإلصدار
إيرادات قرطاسيه على اإلعتمادات المستندية عند فتح االعتماد

 %4من قيمة االعتماد دون النظر إلى مدة وصالحية االعتماد
 100دينار
 150دينار

التعديالت في نص االعتماد
التعديل في قيمة االعتماد
التعديل في شروط االعتماد
إيرادات قرطاسيه عند تعديل االعتماد
عمولة إصدار خطاب ضمان مالحي
لتسليم البضائع بدون مستندات أصليه

 %4من القيمة المضافة وكأنه اعتماد جديد  100 +دينار اإلبراق بالسويفت
 100دينار اإلبراق بالسويفت
 100دينار
 100دينار مع ضرورة خصم قيمة المستندات على حساب الزبون

اإلعتمادات الواردة " التصدير " اإلعتمادات المستندية
عمولة تبليغ االعتماد الوارد
عمولة تبليغ زيادة في قيمة االعتماد
عمولة تحويل االعتماد إلى مصرف آخر بدون تعزيز
عمولة االستفسار عن بوليصة الشحن
عمولة فرق العملة عن اإلعتمادات المستندية

 %1من قيمة االعتماد الوارد
 %1من قيمة المضافة الواردة
 100دينار
 100دينار – عمولة خدمة جديدة
 2.5في األلف من قيمة االعتماد المفتوح

خطابات الضمان المحلية الصادرة المغطاة بالكامل
إصدار خطاب ضمان محلي من شهر إلى  6أشهر
إصدار خطاب ضمان محلي من  6أشهر إلى سنه
إصدار خطاب ضمان محلي من سنه إلى سنة ونصف
إصدار خطاب ضمان محلي لمدة تزيد عن ما سبق
مصاريف البريد عند اإلصدار
مصاريف الدمغة عند اإلصدار خاصة بالنموذج
ضريبة إصدار خطاب الضمان ( من قيمة خطاب الضمان تؤخذ مرة واحدة)

 3في األلف
 6في األلف
 8في األلف
 10في األلف
 25دينار
 500درهم
 5في األلف

خطابات الضمان الخارجية الصادرة المغطاة بالكامل
عمولة إصدار خطاب ضمان خارجي تحت  10مليون
عمولة إصدار خطاب ضمان خارجي فوق  10مليون
مصاريف السويفت عند اإلصدار
عموالت المصرف المراسل (حسب طلب البنك المراسل)

 1.5في األلف
 0.75في األلف
 100دينار
ــــــــ

الحواالت المالية الخارجية
الحواالت المالية الخارجية الصادرة
عمولة إصدار حوالة خارجية بالعملة األجنبية
مصاريف السويفت
إيرادات قرطاسيه على الحواالت الخارجية

 5في األلف من قيمة الحوالة
 15دينار
 150دينار

الحواالت المالية الخارجية الواردة
عمولة حوالة خارجية واردة بالعملة األجنبية
عمولة حوالة خارجية واردة والتي تقيد بالعملة المحلية

مجانا ً
مجانا ً

مستندات برسم التحصيل
عمولة تسليم مستندات واردة من مصادر خارجية دون الدفع

 100دينار

عمولة تسليم مستندات واردة من مصادر خارجيةمع الدفع وتحوياللقيمة

 %5من قيمة الحوالة ( فيحالة التغطية الكاملة قبل تحويل القيمة
والدفع

مصاريف اإلبراق بالسويفت

 100دينار

حسابات االستثمار
فتح حسابات االستثمار لألفراد ( التوفير )
إصدار دفتر توفير ألول مرة
قفل حساب االستثمار ( التوفير )
منح دفتر توفير بدل ضائع

إصدار دفاتر الصكوك
دفتر الصكوك  25ورقة عادي
دفتر الصكوك  50ورقة عادي
دفتر الصكوك  25ورقة إلكتروني
دفتر الصكوك  50ورقة إلكتروني
دمغة على الصكوك العادية ( على الورقة الواحدة )
إصدار صك الشباك ( قسيمة السحب النقدي )

 5دينار
 10دينار
 10دينار
 5دينار

إصدار صك مصدق
 20دينار
 40دينار
 25دينار
 50دينار
 10دراهم
 10دينار

إصدار صك مصدق خصما ً من الحساب الجاري
إصدار صك مصدق نقدا ً
إيقاف الصكوك الضائعة
دمغة على الصكوك المصدقة ( على الورقة الواحدة )

 25دينار
 100دينار
 10دينار
 10دراهم

عمولة صكوك المقاصة
تحصيل صك مقاصة لصالح الزبون داخل الفرع
 2دينار
تحصيل صك مقاصة لصالح الزبون عبر شبكة الفروع
 10دينار
تحصيل صك مقاصة لصالح الزبون خارج ( مصارف تجارية )  25دينار
تحصيل صك بالعملة األجنبية مسحوب على مصارف خارجية
 50دينار
صك راجع ( أفراد )
 20دينار
صك راجع ( مؤسسات وشركات )
 30دينار
صكوك مرتجعة أفراد
 10دينار
صكوك مرتجعة شركات بسبب عدم كفاية الرصيد
 25دينار
صكوك مرتجعة شركات ألسباب أخرى
 15دينار
عمولة صكوك مرتجعة مصارف أجنبية
 20دينار

عمولة السحب النقدي من خارج الفرع
البيان
السحب النقدي خارج الفرع في حدود  2000دينار
السحب النقدي خارج الفرع من  2001دينار فما فوق
السحب النقدي بالعملة األجنبية ( من قيمة الحساب )

عمولة الخدمة
 2دينار
 15دينار
%2

مالحظات

عن قيمة السحب

عمولة اإليداع النقدي
اإليداع النقدي خارج الفرع وفقا ً لتعليمات إدارة الخزينة (عمولة خدمة جديدة)
اإليداع النقدي خارج الفرع بدون تعليمات اإلدارة
أقل من  500دينار ( عمولة خدمة جيدة )
من  501دينار إلى 1,000دينار ( عمولة خدمة جيدة )
من 1,001دينار إلى  10,000دينار ( عمولة خدمة جيدة )
من  10,001دينار إلى  100,000دينار ( عمولة خدمة جيدة )
من  100,001دينار إلى  500,000دينار ( عمولة خدمة جيدة )
من  500,001دينار إلى  1000,000دينار ( عمولة خدمة جيدة )
من  1000,001دينار فما فوق ( عمولة خدمة جيدة )

مجانا ً
ـــــ
مجانا ً
 1دينار
 5دينار
 10دينار
 50دينار
 100دينار
 200دينار

عموالت خدمات مصرفية متنوعة
الحصول على كشف حساب جاري ألول مرة
الحصول على كشف حساب جاري إضافي بناء على طلب الزبون (للصفحةالواحدة)
الحصول على كشف حساب جاري بناء على طلب اإلدارة
طلب صورة من معاملة مالية من سنة " عمولة خدمة جديدة "
طلب صورة من معاملة مالية أقل من سنة " عمولة خدمة جديدة "
إصدار إفادة باالحتفاظ بحساب جاري (األفراد)
إصدار إفادة باالحتفاظ بحساب جاري (المؤسساتوالشركات)
عمولة اإلبراق بالفاكس
المصادقة على البيانات المالية للزبون ( بعد أخذ التفويض من صاحب الحساب )
إصدار إفادة بعدم االلتزام المالي ( أفراد )
إصدار إفادة بعدم االلتزام المالي ( شركات )
تحصيل مصاريف اإلرسال بالبريد DHL + ARAMX
ضريبة دمغة على الحساب الجاري ( تحصل في نهاية السنة )

مجانا ً
 500درهم
بدون مقابل
 5دينار
 10دينار
 5دينار
 10دينار
 5دينار
 50دينار
 5دينار
 20دينار
 50دينار
 1دينار

عمولة تحصيل األقساط لصالح الغير
تحصيل أقساط الشركات العامة ( لكل قسط )  +التفويض من الزبون
تحصيل أقساط الشركات الخاصة ( لكل قسط )  +التفويض من الزبون
سداد فواتير شركة المدار ( لكل فاتورة )

 2دينار
 3دينار
 2دينار

عمولة إدارة الحسابات الجارية
إدارة حسابات موظفي الدولة ( وتشمل العمولة كشف الحساب ألول مرة  +إدخال المرتبات  +خصم
األقساط  +تلبية االستفسارات ) " بداية كل شهر "

إدارة حسابات األفراد ( أصحاب األعمال الحرة ) " بداية كل شهر "
إدارة حسابات مؤسسات المجتمع المدني " بداية كل شهر "
إدارة حسابات الجهات والمؤسسات الحكومية " بداية كل شهر "
إدارة حسابات الشركات ورجال األعمال " بداية كل شهر "
إدارة حسابات الهيئات الدبلوماسية " بداية كل شهر "
إدارة حسابات الشركات األجنبية " بداية كل شهر "
إدارة حسابات االستثمار ( التوفير )
إدارة حسابات بالعملة األجنبية " بداية كل شهر "
إدارة الحسابات الغير متحركة والراكدة " سنويا ً في نهاية السنة عمولة خدمة جديدة

 2دينار
 3دينار
 3دينار
 5دينار
 7دينار
 5دينار
 15دينار
مجانا ً
 5دينار
 12دينار

الحواالت المحلية الصادرة
عبر شبكة فروع المصرف
من  1دينار –  4,999دينار "  +عمولة اإلرسال بالفاكس "  5د.ل "
من  5,000دينار –  9,999دينار "  +عمولة اإلرسال بالفاكس "  5د.ل "
من  10,000دينار فما فوق "  +عمولة اإلرسال بالفاكس "  5د.ل "

 10دينار
 20دينار
 40دينار

لصالح المصارف التجارية المحلية
من  1دينار –  1,000دينار " يضاف لها عمولة اإلبراق بالسويفت  10د.ل "
من  1,001دينار–  9,999دينار " يضاف لها عمولة اإلبراق بالسويفت  10د.ل "
من  10,000دينار – فما فوق " يضاف لها عمولة اإلبراق بالسويفت  10د.ل "
الحواالت المحلية الواردة بدون حساب جاري
الحواالت المحلية الواردة لمن لديه حساب جاري

 15دينار
 30دينار
 50دينار
 10دينار
 10دينار

عموالت دراسات التمويل
تكوين ملف تمويل شركات
تكوين ملف تمويل موظفي الدولة
تكوين ملف تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة

 50دينار
 10دينار
 30دينار

عمولة إعداد دراسة ائتمانية للمشروعات المقترح تمويلها
البيان

دراسة صيغة تمويل من  10,000دينار إلى  50,000دينار
دراسة صيغة تمويل من  50,001دينار إلى  100,000دينار
دراسة صيغة تمويل من  100,001دينار إلى  500,000دينار
دراسة صيغة تمويل من  500,001دينار إلى  1,000,000دينار
دراسة صيغة تمويل أكثر من مليون دينار " عمولة خدمة جديدة
الزيارة الميدانية لموقع النشاط
إعادة دراسة طلب تجديد تمويل
دراسة طلب تجاوز مؤقت عن سقف التمويل المعتمد

عمولة الخدمة

 100دينار
 200دينار
 300دينار
 400دينار
 500دينار
 50دينار
%50
%70

مالحظات

عمولة خدمة جديدة
عمولة خدمة جديدة
عمولة خدمة جديدة
عمولة خدمة جديدة
عمولة خدمة جديدة
عمولة خدمة جديدة
من العمولة حسب الشريحة
من العمولة حسب الشريحة

عمولة المكتب الهندسي
تكلفة إعداد التقرير الهندسي لدفعة قرض عقاري (تحمل عند إضافة الدفعة للمستفيد)

 30دينار

عمولة إيجار صناديق األمانات
عمولة إيجار صندوق أمانات ( الفئة األولى )  (42X18X14إيجار سنوي يحصل مع بداية انتفاع الزبون من الخدمة )
عمولة إيجار صندوق أمانات ( الفئة الثانية )  ( 42X27X14إيجار سنوي يحصل مع بداية انتفاع الزبون من الخدمة )
عمولة إيجار صندوق أمانات ( الفئة الثالثة )  ( 42X27X29إيجار سنوي يحصل مع بداية انتفاع الزبون من الخدمة )
عمولة إيجار صندوق أمانات ( الفئة الرابعة )  ( 42X27X 59إيجار سنوي يحصل مع بداية انتفاع الزبون من الخدمة )

 50دينار
 75دينار
 100دينار
 125دينار

