
 

2021 -القسم القانوني  –مجاز من الهيئة الشرعية  –منتج منزلي   

 منزلي منتج 

 احكام الشريعة االسالمية  مع متوافق

 لمزاياا

 . عملة التمويل )الدينار العراقي( •
 ماليين دينار.  5الحد األعلى للتمويل  •

 قسط. 12موزعة على  شهر 12 المرابحةسداد مدة  •

 الغرض 

 األثاث المنزلي.  شراء تمويل •
 .ةاألجهزة الكهربائي شراء تمويل •

 الشروط 

 .عراقي الجنسية المستفيد من التمويل •

 .سنة عند نهاية التمويل 65 المستفيد من التمويلعمر على لالحد األ •

 .هاراؤالسلع المراد ش له بقيمةبشكل فاتورة او عقد بيع وشراء باسم مصرف المستشار اإلسالمي او موجه تم تقديم عرض سعر ي •

 .مع زيادة كلف مميزة المستفيد من التمويلبيعها إلى ثم  من قبل المصرف وتملكهايتم شراء السلعة  •

 .نموذج استمارة خاصة لدى المصرف ملئ •

  

 المطلوبةالوثائق 
 نصف   على أال يقل )  وكفيل حكومي  بالشراء(  األمر)يشمل فيه مبلغ المنح ومدة السداد    المستفيد من التمويلطلب خطي مقدم من قبل   •

 .(للمستفيد راتبه الشهري عن قيمة القسط الشهري

 .البطاقة الموحدة /او( شهادة الجنسية العراقيةالمدنية، )البطاقة الشخصية هوية األحوال  •

 .السكنبطاقة  •

 .جواز السفر •

 .ان وجدت() العملهوية  •

  

 من الكفيل المطلوبةالوثائق 

 ( عام.55عمر الكفيل ال يتجاوز ) •

 .البطاقة الموحدة /او( شهادة الجنسية العراقيةالمدنية، )البطاقة الشخصية هوية األحوال  •

 .بطاقة السكن •

 .جواز السفر )إن وجد( •

 .هوية العمل •

  

 والضمانات طرق التسديد 
 .يتم الســداد بعد شهــر من تاريخ تنفيذ المرابــحة واالستــالم •

 المستفيد من التمويلأيام بعد ذلك يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق    7ال تتجاوز المدة التأخيرية عن سداد األقساط المستحقة عن   •

 .والكفيل

 .نقدي األقساط بشكلأيام من تاريخ نزول الراتب، وعلى ذلك يتم تسديد  7ال تتجاوز عن  بخصوص موظفي التوطين المدة التأخيرية •

 .على صك بقيمة التمويل مع زيادة الربح المعلوم المستفيد من التمويلتوقيع  •

 .والكفيل على كمبيالة بقيمة التمويل مع زيادة الربح المعلوم المستفيد من التمويلتوقيع  •

 .على عقد المرابحة لألمر بالشراء بقيمة التمويل لتمويلالمستفيد من اتوقيـع  •

 

 :العموالت المصرفية 

 .دينار  10,000عمولة طباعة دفتر شيكات  •

 دينار. 25,000اتصاالت  •

 .دينار 25,000مطبوعات  •

 والكفيل. للمستفيد من التمويلعراقي  دينار 50,000عمولة االستعالم لدى البنك المركزي العراقي  •

 

    



 

2021 -القسم القانوني  –مجاز من الهيئة الشرعية  – خطوةمنتج   

 

 منتج خطوة 

مشروع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعماً للقطاع الخاص وتحقيق   بأطالق الرائدة ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي 

العراق االسالمي بمنح اصحاب المشاريع الصغـيرة والمتوسطة تمويل اسالمي لمختلف   المستشار قام مصرف  االقتصادي،النمو 

بحيث   دينار(   )خمسون مليونمليون دينار   50القطاعات وحسب االحتياجات وبما يتناسب مع دخل المشروع ليصل التمويل الى  

 .مريحهيتم تسديده على شكل اقساط شهريه 

 المزايا   

 %. 100تمويل يصل الى  •

 .ومرنة سداد طويلة   مدد  •

 .وخارجيةتمويل مشتريات محلية   •

 امكانية منح سقوف مرابحة لتمويل رأس المال العامل.  •

 الغرض 

 . (ئع بضا أولية،تمويل رأس المال العامل )مواد  •

 .والمعدات تمويل اآلالت   •

 . تغطية الفجوة التمويلية  •

 االجراءات 

 .المقدمةيشمل فيه مبلغ المنح ومدة السداد والضمانات  المستفيد من التمويل طلب خطي مقدم من قبل  •

 .بالشراءتوقيع مقدم الطلب على طلب خاص االمر  •

 .مصرفيفتح حساب  •

العامة لمجلس    لألمانةالكترونية من الموقع االلكتروني الخاص بالتمويل التابعة  استمارة تقديم  •

    .https//tamwil.iqالوزراء

  

 الوثائق المطلوبة 
 : -التاليةدنا بصور عن الوثائق يتم تزوي •

 - :المستفيد من التمويلبالمستمسكات الخاصة  •

 .الموحدة/ البطاقة   او  ية( العراقشهادة الجنسية  المدنية،الشخصية هوية االحوال  البطاقة) •

 .السكن بطاقة  •

 .وجد(  )انجواز السفر  •

 البلدي للمنطقةتأييد من المجلس  عقد االيجار / سند الملكية للمشروع او •
 .بالمشروع الخاصة    )الوصوالت(فواتير  •

 .وجدت( )إن االوراق الخاصة بالمشروع   •

مع توضيح المشاريع السابقة )ان وجدت( أو ما تم   المشروع(عن  )نبذة دراسة جدوى عن طبيعة عمل المشروع   •

 .إنجازه

 .وجدت(   )انهوية غرفة تجارة او صناعة  •

 طرق التسديد والضمانات 

يقل  )المبلغ المنح ومدة السداد وكفيل حكومي  يوضح فيهطلب خطي مقدم من قبل المستفيد من التمويل  •

 .(الشهري للمستفيد القسطلشهري عن قيمة ا راتبهنصف 

 ( سنة. 55ال يتجاوز عمر الكفيل ) •

 .يتم الســداد بعد شهــر من تاريخ تنفيذ المرابــحة واالستــالم •

أيام بعد ذلك يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق    7رية عن سداد األقساط المستحقة عن  ال تتجاوز المدة التأخي  •

 .المستفيد من التمويل والكفيل

 .توقيع المستفيد من التمويل على صك بقيمة التمويل مع زيادة الربح المعلوم •

 .الربح المعلومتوقيع المستفيد من التمويل والكفيل على كمبيالة بقيمة التمويل مع زيادة  •

 .توقيـع المستفيد من التمويل على عقد المرابحة لألمر بالشراء بقيمة التمويل •



 

2021 -القسم القانوني  –مجاز من الهيئة الشرعية   –  شفاءمنتج   

 

 منتج شفاء

 المزايا

 . عملة التمويل )الدينار العراقي( •
 ماليين دينار.  5الحد األعلى للتمويل  •

 قسط. 12موزعة على  شهر 12سداد المرابحة مدة  •

 الغرض 

الخدمة التي يتم شراؤها تشمل )تكاليف وأجور الغرفة داخل المستشفى، العمليات الجراحية، األدوية والمستلزمات الطبية( تكون  •

 .األهليــة شمل المستشفيات وتداخل العراق 

 شروط المنح

 .الجنسية عراقيالتمويل المستفيد من  •

 .سنة عند نهاية التمويل 65 المستفيد من التمويلعمر على لالحد األ •

 .تزويد المصرف بتقرير طبي عن حالة المريض من قبل الطبيب المختص ومصدق من نقابة االطباء •

بتم تقديم عرض سعر مفصل من قبل المستشفى والطبيب المختص بقيمة التكاليف واألجور، موجه باسم المصرف )مصرف   •

 .(ياإلسالم  المستشار

 .زيادة كلف مميزة معالتمويل المستفيد من بيعها إلى ثم  تملكهاويتم شراء السلعة )الخدمة( من قبل المصرف  •

 .نموذج استمارة خاصة لدى المصرف ملئ •

  

 التمويلالمستفيد من من  المطلوبةالوثائق 
     فيه مبلغ المنح ومدة السداد على طلب خاص األمر بالشراء وكفيل حكومي يشملالتمويل المستفيد من طلب خطي مقدم من قبل  •

 .(للمستفيد من التمويل راتبه الشهري عن قيمة القسط الشهري نصف على أال يقل )
 ./ البطاقة الموحدة او (شهادة الجنسية العراقيةالمدنية، )البطاقة الشخصية هوية األحوال  •

 .بطاقة السكن •

 .جواز السفر •

 ت(.ان وجد) العملهوية  •
  

 من الكفيل المطلوبةالوثائق 

 ( عام.55عمر الكفيل ال يتجاوز ) •

 ./ البطاقة الموحدة او (شهادة الجنسية العراقيةالمدنية، )البطاقة الشخصية هوية األحوال  •

 .بطاقة السكن •

 .جواز السفر )إن وجد( •

 .هوية العمل •

  

 طرق التسديد والضمانات 
 .المرابــحة واالستــالميتم الســداد بعد شهــر من تاريخ تنفيذ  •

التمويل المستفيد من أيام بعد ذلك يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق  7ال تتجاوز المدة التأخيرية عن سداد األقساط المستحقة عن  •

 .والكفيل

 قساط بشكلاألأيام من تاريخ نزول الراتب، وعلى ذلك يتم تسديد  7بخصوص موظفي التوطين المدة التأخيرية ال تتجاوز عن  •

 .نقدي

 .صك بقيمة التمويل مع زيادة الربح المعلوم على التمويل المستفيد من توقيع  •

 .على كمبيالة بقيمة التمويل مع زيادة الربح المعلوم والكفيلالتمويل المستفيد من توقيع  •

 .عقد المرابحة لألمر بالشراء بقيمة التمويل علىالتمويل المستفيد من توقيـع  •

  

 المصرفية العموالت 
 .دينار  10,000عمولة طباعة دفتر شيكات  •

 دينار. 25,000اتصاالت  •

 .دينار 25,000مطبوعات  •

 التمويل والكفيل.للمستفيد من عراقي  دينار 50,000عمولة االستعالم لدى البنك المركزي العراقي  •



 

2021 -القسم القانوني  –مجاز من الهيئة الشرعية  – سفاريمنتج   

 

 منتج سفاري 

 المزايا

 . عملة التمويل )الدينار العراقي( •
 ماليين دينار.  5الحد األعلى للتمويل  •

 قسط. 12موزعة على  شهر 12سداد المرابحة مدة  •

 الغرض 
 .الخدمة التي يتم شراؤها تشمل )تذكرة السفر، أجور تكاليف السفر( داخل وخارج العراق  •

 

 الشروط 
 .عراقي الجنسية المستفيد من التمويل  •

 .سنة عند نهاية التمويل 65 المستفيد من التمويلعمر على لالحد األ •
يتم تقديم عرض سعر من قبل شركة السياحة والسفر بقيمة الخدمة المراد تمويلها، حيث يتم تقديم عرض سعر مقدم وموجه باسم المصرف   •

 .( اإلسالمي المستشار )مصرف 

 .مع زيادة كلف مميزة ستفيد من التمويلبيعها إلى الم ثم  تملكهاوعة )الخدمة( من قبل المصرف  يتم شراء السل •

 .نموذج استمارة خاصة لدى المصرف  ملئ •

  

 المستفيد من التمويل الوثائق المطلوبة من 

أال   على)  يشمل فيه مبلغ المنح ومدة السداد على طلب خاص األمر بالشراء وكفيل حكومي المستفيد من التمويل طلب خطي مقدم من قبل  •

 (. للمستفيد راتبه الشهري عن قيمة القسط الشهري نصف يقل

 .البطاقة الموحدة  /او ( شهادة الجنسية العراقيةالمدنية، )البطاقة الشخصية هوية األحوال  •

 .بطاقة السكن  •

 .جواز السفر  •

 وجدت(.  )ان  هوية العمل  •
  

 من الكفيل  المطلوبة الوثائق  

 ( عام.55عمر الكفيل ال يتجاوز ) •
 ./ البطاقة الموحدة او  ( شهادة الجنسية العراقيةالمدنية، )البطاقة الشخصية هوية األحوال  •

 .بطاقة السكن  •

 .جواز السفر )إن وجد( •

 . هوية العمل  •
 طرق التسديد والضمانات 

 .واالستــالم يتم الســداد بعد شهــر من تاريخ تنفيذ المرابــحة  •

 .والكفيل  المستفيد من التمويلأيام بعد ذلك يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق  7ال تتجاوز المدة التأخيرية عن سداد األقساط المستحقة عن   •

 .قدي ن  األقساط بشكلأيام من تاريخ نزول الراتب، وعلى ذلك يتم تسديد  7بخصوص موظفي التوطين المدة التأخيرية ال تتجاوز عن   •

 .على صك بقيمة التمويل مع زيادة الربح المعلوم   المستفيد من التمويلتوقيع   •

 .والكفيل على كمبيالة بقيمة التمويل مع زيادة الربح المعلوم  المستفيد من التمويلتوقيع   •

 .على عقد المرابحة لألمر بالشراء بقيمة التمويل   المستفيد من التمويلتوقيـع  •

  

 العموالت المصرفية 
 .دينار  10,000لة طباعة دفتر شيكات عمو  •

 دينار. 25,000اتصاالت  •
 .دينار  25,000مطبوعات  •

 . والكفيل  للمستفيد من التمويل عراقي  دينار  50,000عمولة االستعالم لدى البنك المركزي العراقي   •

 



 

2021 -القسم القانوني  –مجاز من الهيئة الشرعية   –  اقرأمنتج   

 

 منتج اقراء 

 المزايا

 عملة التمويل )الدينار العراقي(  •
 .مليون دينار عراقي 5يبلغ مبلغ التمويل  •

 .قسطا 12مقسمة الى  شهر 12مدة السداد  •

 تمويل أكثر من طالب ضمن االسرة الواحدة.  •
 

 الغرض 

العراق التي يشمل المدارس والروضة والحضانة األهلية، الجامعات المقاعد الدراسية، أجور وتكاليف نفقات التعليم داخل تمويل شراء  •

 .أو الكليات األهلية، الدراسات العليا

 شروط ال
 .عراقي الجنسية المستفيد من التمويل •

 .سنة عند نهاية التمويل 65عمر المستفيد من التمويل على لالحد األ •

يبين الدراسات العليا  او األهلية، المعهدأو الكلية  ةاألهلية، الجامع ةالروضة، الحضان المدرسة،  التمويل منالمستفيد من  باسموصل  •

 فيه مبلغ القسط والمرحلة للسنة الدراسية مع تأييد استمرارية الطالب بالدراسة. 
العليا أو المعاهد بقيمة  تقديم عرض سعر من المدرسة األهلية الروضة والحضانة أو الجامعة أو الكلية األهلية أو من قبل الدراسات   •

 .(مصرف المستشار االسالميالخدمة المراد تمويلها، مقدم وموجه باسم المصرف )

 .مع زيادة كلف مميزة المستفيد من التمويلبيعها إلى ثم  تملكهاويتم شراء السلعة )الخدمة( من قبل المصرف  •

 .نموذج استمارة خاصة لدى المصرف ملئ •

 المستفيد من التمويلمن  المطلوبةالوثائق  

لشهري عن قيمة  ا راتبهنصف يقل  )المبلغ المنح ومدة السداد وكفيل حكومي  يوضح فيه المستفيد من التمويلطلب خطي مقدم من قبل  •

 .(للمستفيد   الشهري القسط

 ./ البطاقة الموحدة او (دة الجنسية العراقيةشهاالمدنية، )البطاقة الشخصية هوية األحوال  •

 .بطاقة السكن •

 .جواز السفر •

 .)إن وجدت( لهوية العم •

  

 من الكفيل المطلوبةالوثائق 

 ( عام.55عمر الكفيل ال يتجاوز ) •

 ./ البطاقة الموحدة او (شهادة الجنسية العراقية، المدنيةالبطاقة الشخصية هوية األحوال ) •

 .بطاقة السكن •

 .جواز السفر )إن وجد( •

 . هوية العمل •
  

 طرق التسديد والضمانات 

 .يتم الســداد بعد شهــر من تاريخ تنفيذ المرابــحة واالستــالم •

 المستفيد من التمويلأيام بعد ذلك يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق  7عن سداد األقساط المستحقة عن ه ال تتجاوز المدة التأخيري •

 .والكفيل

 .أيام من تاريخ نزول الراتب، وعلى ذلك يتم تسديد األقساط بشكل نقدي 7ال تتجاوز عن  هبخصوص موظفي التوطين المدة التأخيري •

 .على صك بقيمة التمويل مع زيادة الربح المعلوم المستفيد من التمويلتوقيع  •

 .الربح المعلوموالكفيل على كمبيالة بقيمة التمويل مع زيادة  المستفيد من التمويلتوقيع  •

 .على عقد المرابحة لألمر بالشراء بقيمة التمويل المستفيد من التمويلتوقيـع  •

  

 العموالت المصرفية 
 .دينار  10,000عمولة طباعة دفتر شيكات  •

 دينار. 25,000اتصاالت  •

 .دينار 25,000مطبوعات  •

 .والكفيل للمستفيد من التمويلعراقي  دينار 50,000عمولة االستعالم لدى البنك المركزي العراقي  •

  



 

2021 -القسم القانوني  –مجاز من الهيئة الشرعية  –  يسرةمنتج م  

 

 ة منتج ميسر 
 لتيسير وتخفيف تكاليف الزواج 

 المزايا

 . عملة التمويل )الدينار العراقي( •

 ماليين دينار.  5الحد األعلى للتمويل  •

 قسط. 12موزعة على  شهر 12سداد المرابحة مدة  •

 الغرض 

 .الكهربائية(السلع التي يتم شراؤها تشمل )األثاث المنزلي، غرف النوم، األجهزة  •

 

 شروط منح المنتج 
 .عراقي الجنسية المستفيد من التمويل  •

 .سنة عند نهاية التمويل  40سنة والحد األقصى   18 المستفيد من التمويل  عمر لالحد األدنى  •

 المختصة. المحكمة قبل من  مصدق )ال يتجاوز الستة أشهر( و عقد قران حديث تقديم  •
 .( بقيمة السلعة المراد شراؤهايالمستشار اإلسالميتم تقديم عرض سعر مقدم وموجه باسم المصرف )مصرف  •

 .مع زيادة كلف مميزة المستفيد من التمويلبيعها إلى ثم تملكها  ويتم شراء السلعة من قبل المصرف  •

 .نموذج استمارة خاصة لدى المصرف  ملئ •

  

 تمويل المستفيد من الالوثائق المطلوبة من 
على  )يشمل فيه مبلغ المنح ومدة السداد على طلب خاص األمر بالشراء وكفيل حكومي   المستفيد من التمويل طلب خطي مقدم من قبل  •

 .( للمستفيد  راتبه الشهري عن قيمة القسط الشهري نصف أال يقل 

 ./ البطاقة الموحدة او  ( شهادة الجنسية العراقيةالمدنية، )البطاقة الشخصية هوية األحوال  •

 .بطاقة السكن  •

 .جواز السفر  •

 . ( وجد ان )  العمل هوية  •
  

 من الكفيل  المطلوبة الوثائق  

 ( عام.55عمر الكفيل ال يتجاوز ) •
 .البطاقة الموحدة  /او ( شهادة الجنسية العراقيةالمدنية، )البطاقة الشخصية هوية األحوال  •

 .بطاقة السكن  •

 .جواز السفر )إن وجد( •

 .العمل هوية  •

 

 والضمانات طرق التسديد 
 .يتم الســداد بعد شهــر من تاريخ تنفيذ المرابــحة واالستــالم •

أيام بعد ذلك يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المستفيد من   7ال تتجاوز المدة التأخيرية عن سداد األقساط المستحقة عن   •

 .التمويل والكفيل

 األقساط بشكل يام من تاريخ نزول الراتب، وعلى ذلك يتم تسديد  أ  7بخصوص موظفي التوطين المدة التأخيرية ال تتجاوز عن   •

 .نقدي

 .توقيع المستفيد من التمويل على صك بقيمة التمويل مع زيادة الربح المعلوم •

 .توقيع المستفيد من التمويل والكفيل على كمبيالة بقيمة التمويل مع زيادة الربح المعلوم •

 .مرابحة لألمر بالشراء بقيمة التمويلتوقيـع المستفيد من التمويل على عقد ال •

 

 العموالت المصرفية 

 .دينار  10,000عمولة طباعة دفتر شيكات  •

 دينار. 25,000اتصاالت  •

 .دينار 25,000مطبوعات  •

  والكفيل.عراقي للمستفيد من التمويل  دينار 50,000عمولة االستعالم لدى البنك المركزي العراقي  •
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 منتج العمرة 

 المزايا

 . عملة التمويل )الدينار العراقي( •
 ماليين دينار.  5الحد األعلى للتمويل  •

 قسط. 12موزعة على  شهر 12سداد المرابحة مدة  •

 

 الغرض 
 .الخدمة التي يتم شراؤها تشمل )تذكرة السفر وأجور وتكاليف نفقات السفر( •
 

 شروط المنح
 .عراقي الجنسية التمويلالمستفيد من  •

 .سنة عند نهاية التمويل 65 المستفيد من التمويلعمر على لالحد األ •

 .من المتعهد الخاص للعمرة أو الجهة المنظمة المستفيد من التمويلوصل باسم  •

صرف يتم تقديم عرض سعر من الشركة أو الجهة المنظمة بقيمة الخدمة المراد تمويلها، مقدم وموجه باسم المصرف )م •

 .اإلسالمي( المستشار

 .مع زيادة كلف مميزة المستفيد من التمويلبيعها إلى ثم تملكها ويتم شراء السلعة )الخدمة( من قبل المصرف  •

 .نموذج استمارة خاصة لدى المصرف ملئ •

  

 المستفيد من التمويلالوثائق المطلوبة من 
يشمل فيه مبلغ المنح ومدة السداد على طلب خاص األمر بالشراء وكفيل حكومي  المستفيد من التمويلطلب خطي مقدم من قبل  •

 . (للمستفيد الشهريراتبه الشهري عن قيمة القسط  نصف على أال يقل)
 ./ البطاقة الموحدة ( اوشهادة الجنسية العراقية ،المدنية)البطاقة الشخصية هوية األحوال  •

 .بطاقة السكن •

 .جواز السفر •

 .إن وجدت()العمل هوية  •

  

 من الكفيل المطلوبةالوثائق 

 ( عام.55عمر الكفيل ال يتجاوز ) •

 ./ البطاقة الموحدة ( اوشهادة الجنسية العراقية المدنية،)البطاقة الشخصية هوية األحوال  •

 .بطاقة السكن •

 .جواز السفر )إن وجد( •

 العمل  هوية  •

  

 طرق التسديد والضمانات 
 .المرابــحة واالستــالميتم الســداد بعد شهــر من تاريخ تنفيذ  •

المستفيد من أيام بعد ذلك يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق  7عن سداد األقساط المستحقة عن  هال تتجاوز المدة التأخيري •

 .والكفيل التمويل

قساط بشكل أيام من تاريخ نزول الراتب، وعلى ذلك يتم تسديد األ 7ال تتجاوز عن  هبخصوص موظفي التوطين المدة التأخيري •

 .نقدي

 .على صك بقيمة التمويل مع زيادة الربح المعلوم المستفيد من التمويلتوقيع  •

 .والكفيل على كمبيالة بقيمة التمويل مع زيادة الربح المعلوم المستفيد من التمويلتوقيع  •

 .على عقد المرابحة لألمر بالشراء بقيمة التمويل المستفيد من التمويلتوقيـع  •

  

 العموالت المصرفية 
 .دينار  10,000عمولة طباعة دفتر شيكات  •

 دينار. 25,000اتصاالت  •

 .دينار 25,000مطبوعات  •

 .والكفيل أما لموظفي التوطين مجانا   للمستفيد من التمويلدينار عراقي  50,000عمولة االستعالم لدى البنك المركزي العراقي  •


