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 أنواع التمويالت المصرفية

 نوع الربحية 
 الربحية
بالنسبة 
 المئوية

مدة 
السداد 
 باألشهر

الحد  
األعلى 
 بالمليون 

الحد  
األدنى 
 بالمليون 

 نوع التمويل

سيارة شراء 15 30 36 7.5 ثابتة -  

 الزواج 5 15 24 7.5 ثابتة -

 السفر  5 10 12 7.5 ثابتة -

 العالج 5 10 24 7.5 ثابتة -

 أقساط الدراسة 5 10 12 6.5 ثابتة -

 شراء األثاث المنزلي والمكتبي  5 10 24 8 ثابتة -

 شراء دار 50 100 180 2 - متناقصة

 اضافة بناء  10 40 36 10 ثابتة -

 ترميم دار 5 25 24 10 ثابتة -

االلكترونيةتأسيس او تطوير ورشة تصليح األجهزة  5 50 60 2.9 - متناقصة  

 تأسيس او تطوير مطعم  5 15 36 3.4 - متناقصة

 تأسيس مختبر  5 50 60 2.9 - متناقصة

نجارة  -تطوير ورش حدادة  5 50 60 2.9 - متناقصة  

 تأسيس او تطوير كراج غسل السيارات 5 15 36 3.4 - متناقصة

 تأسيس او تطوير حضانة او روضة 5 30 48 2.9 - متناقصة

ادارية عمولة   قرض حسن بدون كفيل  1 15 60 - 

 حسابات الودائع المصرفية 

الحد األدنى لفتح الوديعة )بالمليون 
 لعملة الدينار وباأللف للدوالر( 

األرباح المتوقعة  
 بالنسبة المئوية

 نوع الوديعة مدة الربط باألشهر  عملة الوديعة

7-6 25 دينار   12 دينار  

يةحساب وديعة استثمار  

5-4 25 دوالر  12 دوالر 

12-1 دينار، دوالر  جوائز نقدية + عينية  بدون  كال العملتين دخارية حساب وديعة ا   

12-1 دينار، دوالر  جوائز نقدية + عينية  بدون  كال العملتين ادخار لألطفال  حساب وديعة   

 جميع الودائع مؤمنة لدى الشركة العراقية لضمان الودائع  
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والعموالت المصرفيةالخدمات   

 نوع الخدمة  العمولة 

 اصدار البطاقة ألول مرة مجانا 

 تجميد البطاقة )ايقاف عمل البطاقة( في حال الغائها او فقدانها او غير ذلك  مجانا 

 سحب نقدي من صرافات المصرف ومن فروع المصرف مجانا 

 عمولة فتح الحساب المصرفي الجاري  مجانا 

اعتراض للحركات الداخلية عن طريق مراجعة المصرف او بوسائل االتصالعمولة  مجانا   

 اجور وعموالت على الحد االدنى من الرصيد  مجانا 

 عمولة كشف حساب من الصراف التابع للمصرف  مجانا 

دينار  0001عن  لدينار على ان ال تق 0.004 المقسم الوطني العراقي عمولة السحب من صرافات   

دينار 2000  عمولة ايداع الراتب  

 رسائل التنبيه  مجانا 

نستقبل اتصاالت الزبائن واستفساراتهم عن 
7/24الخدمات المقدمة من قبل مصرفنا   

 مركز خدمة الزبائن 

% تدفع سنويا  5شهر بعائد  18تسدد على 

ة واحدة فقط بمقدار مروعمولة مصرفية تدفع ل
دينارألف  100  

رواتب 6الى  3مرابحة شخصية من   

% تدفع سنويا  6سنوات بعائد  3تسدد على 

فقط بمقدار  ةوعمولة مصرفية تدفع لمرة واحد
ألف دينار 150  

راتب  12الى  6مرابحة شخصية من   

سلفة تمنح للموظفين بعد انتهاء رواتبهم 
ألف دينار وتسدد عند   200الشهرية بقيمة 

 نزول الراتب 
 تمويل سلفة

يحق للموظف الذي قام بالتوطين معنا سحب 
قدار راتب شهرين ويسدد المبلغ ممرابحة ب

خالل سنة واحدة وال يوجد عائد فقط عمولة 
ألف دينار 75مصرفية تدفع لمرة واحدة بمقدار   

 

 يحصل الموظف عند توطين راتبه معنا على سلفة بمقدار راتب شهرين
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االلكترونيةالبطاقات   

 بطاقة بعملة الدينار  •

 بطاقتنا عالمية / تعمل داخل وخارج العراق. •

امان عالي من خالل الشريحة الممغنطة والرقم  •

 السري.

البطاقة تستخدم من مختلف القنوات )نقد من  •

الصراف/مشتريات من نقاط البيع/من خالل  

 االنترنت(.

في الموقع وبما يتناسب مع عدد  نشر الصرافات •

ف يستوعب اواجمالي مبلغ الرواتب المحولة )الصر

 مليون حسب الفئات النقدية(.  350ما يقارب من 

 سنة.  2مدة نفاذ البطاقة لغاية  •

 تدار من خالل تطبيق الموبايل بنك. •

 بطاقة الخصم المباشر

Debit card 

 

 بطاقات بعملة الدوالر •
 التعبئةامكانية اعادة  •
 بطاقات السفر / بطاقات االنترنت •

 بطاقات بمميزات عديدة  •

 $( 500فئات ثابتة )مبالغ مختلفة لغاية  •

$  10$( بسعر 10,000الشحن )لغاية  إلعادةبطاقات قابلة 

. فقط  

 بطاقة الدافع المسبق 
Pre-Paid 

 

 الخدمات عبر االنترنيت 

والبطاقات وعمليات التحويل  إدارة جميع العمليات على الحسابات المختلفة 
وكشف الحساب واالستعالم عن الرصيد من خالل الهاتف الشخصي المحمول  

 والحاسبات الشخصية ومختلف األجهزة الذكية 

 الموبايل البنكي 
 االنترنيت البنكي

التعرف عن الخدمات والمنتجات وحقوق المساهمين والمستثمرين والبيانات  
المتعاملين المالية وحقوق   

 موقع المصرف االلكتروني

يمكنك االن فتح الحساب لك ولعائلتك من المكان الذي تتواجد فيه دون عناء 
 التنقل 

 فتح الحساب اون الين


