اإلسالم لالستثمار والتنمية
اق
المرصف العر ي
ي
ن
توطي رواتب وخدمات مرصفية

ن
توطي الراتب
أوال  :العموالت المرصفية لخدمة
عمولة فتح الحساب

مجانا

عمولة تحويل الراتب

اق
( )2,000دينار عر ي

اصدار البطاقة

 5000دينار

اآلل للمرصف
السحب النقدي من الرصاف ي

مجانا (بدون رسوم)

ر
الشاء والتسوق من خالل نقاط البيع

مجانا (بدون رسوم)

الرسائل القصية (سحب الرصاف) SMS -

مجانا (بدون رسوم)

ن
ون +
كشف حركات الحساب من خالل الموقع االلكي ي
الرصاف

مجانا (بدون رسوم)

سعر الرصف

اق
حسب تعليمات البنك المركزي العر ي

عمولة السحب من رصافات المصارف األخرى (مقسم
ن
وطن)
ي
ن
المرصق (خدمات متنوعة)
خدمات االنينت
ي

 2000دينار حسب تعليمات المركزي
مجانا

ن
مميات َإضافية للموظف :








بطاقتنا عالمية  /تعمل داخل وخارج العراق.
امان عال من خالل ر
الشيحة الممغنطة والرقم الشي.
ي
البطاقة تستخدم من مختلف القنوات (نقدا من الرصاف/مشييات من نقاط البيع/من خالل االنينت).
ن
ر
واجمال مبلغ الرواتب المحولة (الرصف يستوعب ما يقارب من 350
نش الرصافات يق الموقع وبما يتناسب مع عدد
ي
مليون حسب الفئات النقدية).
مدة نفاذ البطاقة لغاية  5سنوات.
اتاحة خدمات المرصف المتنوعة للموظف.
ر
متوافقة مع ر
الشيعة اإلسالمية ومجازة من هيئة الرقابة الشعية.
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اإلسالم لالستثمار والتنمية
اق
المرصف العر ي
ي
ن
توطي الرواتب والخدمات المرصفية

ثانيا  :الخدمات المرصفية واالئتمانية
حساب التوفي ) مضاربة /استثمارات مؤقتة)
عوائد ربعية

اق)( /لغاية )$ %2
العائد (من  %5 -% 3للدينار العر ي

الودائع االستثمارية الثابتة) المضاربة(
سحوبات عىل جوائز قيمة

اق حسب الفية
العائد المتوقع (من  )%7 - % 4.5دينار عر ي
العائد المتوقع (من  )%4 - % 2للدوالر حسب الفية

تمويل الـ  10 - 5مليون
شخص
اسالم نقدي
تمويل
ي
ي

 نسبة العائد السنوي . % 8
ن
ماليي دينار .
 مبلغ التمويل 20
 لغاية  36قسط.

تمويالت شخصية (مرابحة اسالمية)
(خدمات /البضائع  /اثاث/اجهزة كهربائية/مستلزمات
متنوعة)

 نسبة المرابحة (العائد السنوي) ()% 10 - % 7.5
اق.
 لغاية  30مليون دينار عر ي
 لغاية  3سنوات.

القرض الحج والعمرة
(القرض الحسن)

 مبلغ التمويل  2مليون دينار.
 12 شهر .
 بدون أية عوائد (عمولة ادارية مقطوعة).

تمويل رشاء السيارات مرابحة
ر
(شكة القاصد)

 مبلغ التمويل لغاية  30مليون دينار.
 نسبة تمويل ( %90سيارات جديدة)  /الحصول عىل
عرض السعر من ر
الشكة.
 مدة التمويل  48قسط شهري.
 سعر المرابحة (العائد السنوي) % 7.5

تمويل المشاريـ ــع الصغية والمتوسطة

 نسبة العائد السنوي . % 6.7 - % 4.7
 مبلغ التمويل لغاية  100مليون دينار .
 لغاية  36قسط.
 تطبق رشوط منحة المركزي.

بطاقة الدفع المسبق)(Pre-Paid
بطاقات بعملة الدوالر /امكانية اعادة التعبئة /لغاية  10االف
دوالر
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بطاقات السفر  /بطاقات االنينت
ن
بمميات عديدة
بطاقات
فئات ثابتة (مبالغ مختلفة لغاية )$ 500
بطاقات قابلة العادة الشحن (لغاية )$ 10000
بسعر  $10فقط

ر
الشوط العامة :






الكىل /الموظف عىل مالك الدائرة /فية الخدمة /الدرجة  /االقتطاعات
كتاب تأييد راتب (استمرارية الخدمة)  :ويشمل (الراتب
ي
ن
واالليامات أن وجدت ) وبحيث يتم توقيع وختم الكتاب أصوليا  ،ويكون الكتاب معنون ال المرصف.
صحة صدور كتاب التأييد.
الكمبيالة البنكية ( :الكمبيالة المرصفية) للرواتب المحولة بقيمة التمويل  +الربحية.
العقود  :يتم توقيع كافة العقود والمستندات المعتمدة بالمرصف.
ئ
مال الراتب الشهري المتحقق).
عن الدين ( %50الحد القص لقسط الزبون  %50من اج ي

ر
الشوط العامة لتمويالت المشاري ــع الصغية والمتوسطة االنتاجية :








يجب أن يكون ر
المشوع قائم.
ر
المشوع ضمن القطاعات المشمولة.
ر
تقديم دراسة جدوى للمشوع (حسب الحالة)*.
الحصول عىل صور ر
للمشوع تؤييد طبيعته.
عقد ايجار للمحل/الموقع/الورشة  ....أو سند الملك.
تعبئة االستمارة اإللكيونية عىل الموقع.
ر
بالمشوع.
المستمسكات والوثائق الخاصة

ر
(الشوط تطبق حسب كل حالة وفقا للدراسة).

المستمسكات :







هوية األحوال أو الهوية الموحدة.
بطاقة السكن.
الجنسية.
صورة شخصية للمدين والكفيل.
بيان عنوان االقامة الدائم وتبليغ المرصف أي تغيي.
ن
للموظفي.
هوية العمل

الضمانات :



لغاية  15مليون كفيل حكوم يغط ئ
عن الدين للزبون.
ي
ي
ر
ن
أكي من  15مليون كفالء عدد  2حكوميي مع امكانية قبول رهن عقاري للمشاريـ ــع االنتاجية.
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