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 معلومات عن مصرفنا

 المعلومات التفاصيل ت

 مليار دينار 264 رأسمال المصرف 1

 مليار دينار 327 حجم السيولة النقدية 2

 المركز االول حسب أخر تقييم للبنك المركزي تصنيف المصرف 3

 اثنان عدد الفروع في بغداد 4

 واحد عدد الفروع في المحافظات 5

 محلي نوع المصرف 6

 

 اإللكترونيةخدمات البطاقة 

 الخدمة التفاصيل ت

 فيزا كارد نوع البطاقة 1

 فوري ومن داخل العراق البطاقةأصدار  2

 ثالث سنوات مدة صالحية البطاقة 3

 الدينار العراقي عملة البطاقة 4

 نفس يوم تحويل الرواتب موعد رفع الرواتب 5

 داخل وخارج العراق حدود عمل الخدمة 6

 أمكانية السحب من اي صراف وبأي عملة عملة السحب 7

 24/7 خدمة الزبائن 8

 اللبنانية CSC الخدمةاسم مجهز  9

 ( موظف 250صراف آلي لكل )  ATMنصب جهاز  10

 مجانا   SMSخدمة اشعار إنزال الراتب عبر الـ  11

 نعم إمكانية سحب المبالغ بالدوالر  12

 نعم خدمة تجميد البطاقة فورا في حالة الضياع او الفقدان 13

 نعم وحسب التعليمات استالم اول راتبيحق للموظف تغيير المصرف بعد ثالثة أشهر من  14

15 
لخدمات االلكترونية عبر اإمكانية إدارة الحساب المصرفي من خالل 

 .االنترنت 
 نعم

 مليون دينار باليوم الواحد (  2)   الحد المسموح به للسحب 16

17 
في حالة انهاء العقد يستمر نفاذ البطاقة ويعامل معاملة الزبون 

 العادي 
 نعم

 كال الكفالة او الضمانة ألغراضطاقة الراتب باستخدام  18

19 
إمكانية استخدام البطاقات الستالم الراتب وتسديد الضرائب والشراء 

 والحجز في الفنادق وشركات الطيران والشراء من االنترنت
 نعم
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 المنتجات والخدمات

 انواع من الحسابات : عبر العراق لالستثمار اربعةيوفر لكم مصرف 

صكوك ال في اي وقت و اصدار دفاتروالسحب  المبالغ يداعا يمكن للزبون وهو حساب الحساب الجاري : -1
 .وال يحقق الحساب اي فائدة على المبالغ المودعة لدى المصرف

 
سنويا   %7فائدة يحقق نسبة كما  في اي وقت االيداع والسحب يمكن للزبونهو حساب  :حساب التوفير  -2

فتح الحساب  هو حساب الستثمار االموال المودعة  ، كذلك يمكن للزبون وحسب طلبهويعتبر هذا الحساب 
 .بدون فائدة 

 
 ( سنة .18هو حساب خاص لالشخاص الذين لم يكملوا سن الرشد ) حساب القاصرين : -3

 
 نسبة الفائدة حسب مدة الوديعة .في هذا الحساب تكون  :حساب الوديعة ألجل  -4

 

 الفوائد حسب المدد : الجدول ادناه يوضح نسب  

 العملة بالدينار العراقي

 نسبة الفائدة المدة ت

 سنويا   %7 شهر واحد 1

 سنويا   %7,5 ثالثة اشهر 2

 سنويا   %8 ستة اشهر 3

 سنويا   %8,5 سنة واحدة 4

 سنويا   %9 سنتان 5
 

 
 العملة بالدوالر االمريكي

 نسبة الفائدة المدة ت

 سنويا   %3 شهر واحد 1

 سنويا   %3,5 ثالثة اشهر 2

 سنويا   %4 ستة اشهر 3

 سنويا   %5 سنة واحدة 4

 سنويا   %6 سنتان 5
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  روضــــقــال

يقدم لكم مصرفنا عروضه المميزة التي جاءت لتلبية احتياجات موظفيكم المتنوعة وتوفير حياة أسهل من        

 خالل منحهم مجموعه من القروض ومنها:

 

الفائدة  المدة مبلغ التمويل نوع التمويل ت
 السنوية

1 
 سلف سريعة

الف  500 من
 دينار

 %10 سنتان كحد اعلى مليون دينار 5لغاية 

 %10 سنتان كحد اعلى مليون دينار 5لغاية  مليون دينار 1من  قرض اثث بيتك 2

قرض السفر و  3
 للسياحة

 %12 سنة واحدة حسب عدد المسافرين لعائلة الموظف

 %10 سنوات 3الى من سنة  مليون دينار 5لغاية  مليون دينار 1من  قرض العالج 4 

 %10 شهرا   18 مليون دينار 5لغاية  مليون دينار 1من  قرض الزواج 5

 %10 سنة واحدة يحدد حسب راتب الموظف قرض الدراسة 6

 %9 سنوات كحد اعلى 4 ( مليون دينار 18لغاية )  شراء سيارة 7

8 
 في العائلةحسب عدد المسافرين  قرض حج و عمرة

سنة 
 واحدة

 لكل نصف مليون( 50,000)

 %8 سنوات كحد اعلى 5 مليون دينار 15لغاية  مليون دينار 1من  تمويل المشاريع 9

 نشاط المشروع

 المختبرات الطبية و العيادات الخاصة محل كوزمتك كافتريا او مطعم

كراج غسل 
 وتشحيم

 محل حلويات
معاهد 
 التقوية

 مكاتب و محل هدايا

 محالت الموبايل للمنازل و المشاريعنصب منظومات الطاقة الشمسية 

 %8 سنوات 5لغاية  مليون دينار 50لغاية  هدم و انشاء 10

 %9 سنوات 4لغاية  مليون دينار 20لغاية  ترميم و اضافة بناء 11

 %10 سنة واحدة مليون دينار 2لغاية  شراء اجهزة كهربائية 12

 %15 سنة واحدة مليون دينار 1لغاية  شراء موبايل 13

 %2 ( سنة15لغاية ) ( مليون دينار100لغاية )  مبادرة تمويل قروض االسكان البنك المركزي العراقي 14

15 
 (سنة5لغاية ) ( مليون دينار15لغاية ) مبادرة البنك المركزي العراقي  ةميسر ةض شخصيوقر

عمول4%
 ة مقطوعة 

 

 -:ة ــظــالحمـــ

 بضمان راتبه   بدون كفيلدينار (  5,000,000لقرض لغاية مبلغ ) ا . 

  راتب الموظف صافي يحدد مبلغ القرض حسب. 

  من صافي راتبه  . %50ال يتجاوز القسط الشهري 

 . يحق للموظف سحب سلفة او اكثر حسب ما تم ذكره في النقطة الثالثة 
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 لمصرفية الخاصة بالبطاقة االلكترونية العموالت ا

 العموالت التفاصيل ت

 دينار 10000 البطاقة االلكترونيةاجور اصدار  1

 مجاني أعادة أصدار كلمة السر للبطاقة 2

 / سنويا   دينار 2,500 كلفة االشتراك 3

 دينار 20000 اجور اصدار بدل ضائع أو تلف  4

 اليوجد اصدار بطاقة اضافية 5

 مجانا   أجور تغيير الرقم السري للبطاقة 6

 مجانا   التابعة للمصرف ATMعمولة السحب من  7

 غير التابعة للمصرف ATMعمولة السحب من  8
 من مبلغ السحب  0.004

 دينار 1000و ادنى حد 
 دينار 8000و اعلى حد 

 مجانا   تدقيق المبالغ واالعتراضات  9

 مجانا  االشتراك  Mobile Banking خدمة 10

 مجانا  االشتراك  Online Banking خدمة 11

 دينار 250 )االستعالم عن الراتب( من خالل الصراف اآللي 12

 مجانا   خدمة البريد االلكتروني 13

 / شهريا   دينار SMS  250 خدمة الرسائل القصيرة 14

 مجانا   الحساب فتحعمولة  15

 دينار سنويا   5000 عمولة إدارة الحساب 16

 دينار شهريا   2000 عمولة قيد الراتب 17

 دينار / للورقة الواحدة 500 كشف الحساب من المصرفعمولة  18
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 : اقع او االتصال على الرقم ادناهعبر الموزيارة المقر الرئيسي للمصرف او عن طريق لمعلومات اكثر يمكنكم التواصل   

                                                                      Facebook :مصرف عبر العراق لالستثمار                                                                www.tib.iq الموقع :    

  / مقابل بدالة العلوية 192/222مبنى  99شارع  903الكرادة / محلة 

 atm@tib.iqااليميل : 

07801771100 

http://www.tib.iq/

