
 

 تجاريالالعرض 

 الرقم:                 )44تسلسل المصرف (

  التاریخ:               )1الرقم الرمزي (

 

  الى /

 ... تحیة واحترام

بدایة نود ان نشكر لكم استقبالكم لنا في مقر مؤسستكم للتباحث حول امكانیة التعاون فیما بیننا ، حیث یسرنا أن نقدم لكم 

، ومؤكدین حرصنا على التعاون فیما  ورضاكم آملین أن ینال عرضنا ھذا اعجابكم ) للعاملین و المنتسبین( عرضنا التالي 

 . ة لموظفیكم بما یخدم تطلعاتكمبیننا لالرتقاء في الخدمات المقدم

 نبذة عن الخدمات المقدمة من قبل المصرف

ان مصرف جیھان لالستثمار والتمویل االسالمي ھو مصرف اسالمي یقدم خیارات واسعة من المنتجات والخدمات 

والمتوسطة والمشاریع المصرفیة المتوافقة مع الشریعة االسالمیة والتي تخدم األفراد والمؤسسات والشركات الكبرى 

 الصغیرة ، كما یقدم المصرف مجموعة متمیزة من الخدمات المصرفیة والتي نورد لكم نبذة عنھا :

المؤقتة / مضاربات مؤقتة ألجل  الجاریة والتوفیر والحسابات االستثماریة(خدمات فتح الحسابات بأنوعھا  •

  العراقي . العمالت المعتمدة من قبل البنك المركزيوبكافة )  قصیر متوافقة مع أحكام الشریعة األسالمیة

 خدمات وحلول التمویل االسالمیة  لألفراد والشركات  •

 الخدمات التجاریة بأنواعھا (الحواالت ، الكفاالت واالعتمادات المستندیة)  •

  . الخدمات المصرفیة الشخصیة (البطاقات االلكترونیة ، الرسائل النصیة، واالنترنت المصرفي ) •

 الرواتب للموظفین من خالل البطاقة األلكترونیة ( بطاقة الخصم المباشر )آلیة تسلیم ودفع 

لیتم تحویل رواتبھم الیھا  ( جاري , توفیر ) ( حسب الرغبة ) سیقوم المصرف بفتح حسابات خاصة للموظفین •

  ( من األحد الى الخمیس ) . وذلك من خالل لجنة تتواجد داخل المؤسسة تسھیالً على الموظفین

ً  كارد یقوم المصرف بمنح الموظفین بطاقات ماستر • لیتم  ) MasterCard Debit Standardنوع (  مجانا

المتوفرة  أو استعمالھا في عملیات الشراء عبر اجھزة نقاط البیع عبر الصراف اآللي استالم رواتبھم من خاللھا

  . االنترنتالتسوق عبر ومن خالل في المحالت التجاریة و األسواق أ

 تكون البطاقة عالمیة ( تستخدم داخل و خارج العراق ) محلیاً و عالمیاً. •

تتولى جھة الراتب تحویل مبلغ الراتب الى حسابات الموظفین الموطنھ رواتبھم في المصرف عن طریق نظام  •

ن قبل یومین عمل من دفع الراتب باالعتماد المقاصة األلكترونیة حسب التاریخ المحدد والمتفق علیھ بین الطرفی

على الیھ تحویل ملف الكتروني متضمن صافي الرواتب قبل یومین من تسلم الرواتب من خالل نظام المقاصة 

على ان تراعي السریة في عملیة االعداد ونقل البیانات حسب  Payrollبأستخدام وظیفة  ACHااللكتروني 

 تعلیمات البنك المركزي .

 المصرف : یتولى •



 

 قید الرواتب لحساب الموظفین بالتاریخ المحدد باالتفاقیة . •

توفیر الصرافات آأللیة في مقر الجھة او بالقرب من الرقعة الجغرافیة ( حسب العدد واجمالي مبلغ الرواتب )  •

 باالضافة الى المواقع التجاریة والمواقع المختلفة .

 تغذیة الصرافات بشكل دوري . •

 نوحة ضمن المعاییر التي اصدرھا البنك المركزي العراقي ( االمان و السریة ) .البطاقات المم •

 دیمومة عمل اجھزة الصراف وصیانتھا الدوریة . •

 توفیر خدمة الدعم واالتصال ( مركز الخدمة ) . •

 امكانیة ایقاف البطاقة ھاتفیاً عند الفقدان او السرقة . •

كما ھو موضح  مجاناً یتم منحھا للموظفین  , االنترنت المصرفيخدمة  وعلى الجوال خدمة الرسائل النصیة  •

 بجدول األسعار.

متوافقة مع الشریعة االسالمیة بحسب جدول سیاسات المنح الخاصة  (مرابحة أسالمیة ) حلول تمویل شخصیة •

 .وبنسب أرباح قلیلة  بالمصرف

 مرنة وعائد مرابحة منافس .حلول تمویل شراء السیارات من جمیع الوكاالت التجاریة بمدد سداد  •

 . حلول تمویل المشاریع الصغیرة والمتوسطة بمدد سداد مرنة وعائد مرابحة منافس •

 الودائع األستثماریة الثابتة ( المضاربة ) عائد متوقع منافس . •

 في فتح الحساب و في منح المرابحات للموظفین الموطنة رواتبھم  آلـــــــــیة العمل

 والمستندات المطلوبة لغرض فتح الحسابات للموظفین الموطنھ رواتبھم لدى المصرفالوثائق  •

 ھویة األحوال المدنیة  •

 شھادة الجنسیة العراقیة  •

 بطاقة السكن •

 البطاقة الموحدة ( أن وجدت ) •

 ( أن وجدت ) ھویة العمل الذي ینتمي الیھ الموظف •

 . ) غیر منتھي الصالحیة( جواز سفر  •

 ) . 3صور شخصیة ( عدد  •

 

 

 

 الخدمات المقدمة عبر بطاقة الماستر كارد

 أوالً البطاقات المدینة 

 :Standard Debit MasterCard ) الخصم المباشرماستركارد ) ((بطاقات 



 

وتسمح بموجبھا لحاملیھا تسدید جیھان لالستثمار والتمویل االسالمي، صدرھا مصرف یطاقة بتعریف: ھي  •
، أي بمعنى في حال كان لدى الزبون السحب على حساباتھم الجاریة مباشرةمن خالل وسحوباتھم مشتریاتھم 

 رصید في حسابھ یمكنھ استخدام بطاقتھ وإذا لم یتوفر رصید ال یمكنھ ذلك.

 ممیزات البطاقة : •

 قبول عالمي ومحلي  •
السحب النقدي من أجھزة الصراف اآللي التابعة لمصرف جیھان االسالمي أو أي جھاز آخر یحمل شعار   •

 ماستركارد
 یستطیع حامل البطاقة الشراء من كافة المتاجر حول العالم والتي تحمل شعار ماستركارد •
 .یمكن  لحامل البطاقة تفعیل بطاقتھ للشراء عبر االنترنت  •
 Chip & PINالسریة واألمان بأستخدام تقنیة  •
 سھولة األستخدام . •

 

 :بطاقة الشروط الحصول على  •

 . والمنتسبینمجاناً لكافة العاملین تصدر ھذه البطاقة   •

 .  مدة صالحیة البطاقة سنتان •

 .شھریاً عن كل راتب یتم تحویلھ  دینار كحد أدنى / 2000 –كحد أعلى  0.002یتقاضى المصرف ما قیمتھ  •

وللراغبین في الحصول على فئة بطاقة أكبر نورد لكم أسعار بطاقات الخصم المباشر وكعرض خاص للراغبین  •

 بالحصول على ھذه الفئات ، كما ھو موضح في جدول األسعار المرفق . 

 ً   البطاقات الدائنة ثانیا

 : MasterCard Credit Cards( بطاقة ماستركارد ) ( البطاقة األئتمانیة ) 

لحامل البطاقة، فالبطاقة ھي قرض  (متجدد)خط ائتمان  لمصرفاالتي یمنح من خاللھا  البطاقة ھيتعریف:  •
 .في حد یبلغ أقصاه ثالثین یوماً استعمالھ لشراء مستلزماتھ ثم التسدید الحقاً،  الزبون یستطیع 

 شروط عامة :  •

 تصدر البطاقات االئتمانیة بموافقة لجنة المنح "اللجنة االئتمانیة"  •

 یلتزم الزبون بتقدیم كافة المستندات المطلوبة لتعزیز الطلب  •

 یجب على الزبون مقدم الطلب أن یكون لدیھ حساب یؤھلھ للحصول على مثل ھذا النوع من البطاقات  •

 من كل شھر لیتاح لھ التسدید  20یتم اغالق السقف االئتماني للزبون بتاریخ  •

 من كل شھر لیقوم بتسدید مستحقاتھ  20یمنح الزبون فترة سماح مدتھا عشرة أیام من تاریخ االغالق  •

 یمكن للزبون الطلب باصدار بطاقات تابعة لبطاقتھ األساسیة  •

 .افي الراتب المحول ، أو بموجب تأمین نقدي % من ص50یتم منح السقف االئتماني بقیمة  •

 

  Internet Services :الخدمات االلكترونیةثالثاً 



 

 تعریف : ھي تلك الخدمات التي یقدمھا المصرف لزبائنھ لیتم التواصل معھم من خالل -

 الھاتف واالنترنت ولتسھیل بعض العملیات المصرفیة بدون الحاجة للرجوع الى الفرع              

 SMSوخدمة الرسائل القصیرة    Internet Banking Serviceخدمة االنترنت المصرفي 

 ممیزات الخدمة:

 خدمة التحویل بین حسابات الزبون التي بنفس العملة  •

 خدمة التحویل بین حساب الزبون وزبون اخر في نفس المصرف  •

 استعراض كافة حسابات الزبون والحركات التي تمت علیھا  •

 رسالة بكل حركة دائنة أو مدینة تتم على حساب الزبون   •

 رسائل بكافة السحوبات التي تتم من خالل البطاقات   •

 رسائل التھنئة باألعیاد والمناسبات •

 والعدید من المزایا والخدمات المقدمة من خالل ھذه الخدمة  •

 

 SMSوخدمة الرسائل النصیة  Internet Bankingشروط الحصول على خدمة االنترنت المصرفي 

 شروط الخدمة

 یجب أن یكون زبون لدى المصرف ولدیھ حساب  •

 خدمة الرسائل النصیة تصدر مجاناً لكافة العاملین  •

) دوالر أو ما یعادلھا بالدینار تقتطع شھریاً ، ومن خالل ھذا العرض 2ثمن اصدار خدمة االنترنت البنكي ھو ( •

ً یتم اصدارھا   ن في جدول االسعار  كما ھو مبی مجانا

 یجب على الزبون تعبئة طلب الحصول على الخدمة  •

 تلغى ھذه الخدمة بموجب كتاب خطي موقع من قبل الزبون •

 

 

 

 

 

 

 

  رابعاً منتجات التمویل الشخصیة بنظام المرابحة المتوافق مع الشریعة االسالمیة



 

 .ھي حلول تمویل الزبائن (األفراد) في شراء احتیاجاتھم عن طریق المصرف مقابل اضافة نسبة ربح  تعریف:

 مرفقة مع الجداول .الخدمات : 

 ممیزات المنتج:

 %  من القیمة االجمالیة للمنتج 100امكانیة تمویل تصل الى  -1
 سھولة في االجراءات وسرعة في االنجاز -2
 الل یومي عمل الحصول على الموافقة المبدئیة خ -3
 دوالر مجاناً للسنة األولى  1000بطاقة ماستركار االئتمانیة بسقف یصل إلى   -4
 شھراً   36مدد سداد مرنة تصل إلى  -5

 شروط المنتج:

 أن یكون المتقدم معتمد من قبل جھة العمل  بموجب كتاب خطي  -1
 أن یكون أمضى في وظیفتھ ال یقل عن سنتین  -2
 التمویل   من راتب الزبون عند منحھ% 50یجب عدم تجاوز ما نسبتھ  -3
 عرض أسعار موجھ للسادة مصرف جیھان لالستثمار والتمویل االسالمي  -4
 كفیل غارم من نفس جھة العمل -5
 % من قیمة التمویل110التوقیع على كمبیالة غب الطلب بقیمة  -6
حال رغب بالحصول علیھا % من قیمة سقف البطاقة االئتمانیة (في 110التوقیع  على كمبیالة غب الطلب بقیمة  -7

 مع التمویل )
 التوقیع على سند تعھد بایداع كافة التدفقات النقدیة في حسابھ لدى المصرف  -8
التوقیع على تخویل المصرف باقتطاع قیمة القسط الشھري في تاریخ االستحقاق من حساباتھ لدى المصرف دون  -9

 الرجوع للزبون
 . كافة المستحقات المالیة الى حساب الزبون لدى المصرفیجب تقدیم كتاب تعھد من جھة العمل بتحویل  -10

 الــمـــرفــقـــات:

 العرض الفني  •

  العرض األلكتروني •

 والمصرفي العرض األئتماني •

 جدول بأسعار البطاقات •

 

 آملین أن یحصل عرضنا ھذا على اھتمامكم

  ... مع خالص االحترام والتقدیر

 

 مصرف جیھان لالستثمار والتمویل االسالمي 


