العرض الفني
والتجاري
لخدمات الدفع
األلكتروني و
توطين
الرواتب

نبذة مختصرة عن المصرف :
 .1اهداف المصرف الرئيسية :
يمارس المـــــــصرف انشطته المصرفية واالستثمارية وفقا للشريعة االسالمية
السمحاء وتحت اشراف ورقابة البنك المركزي العراقي وبموجب قانون البنك
المركزي المرقم ( )56لسنة  2004وقانون المصارف العراقية رقم ( )94لســـــنة
 2004وقانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997المعدل وقانون المصارف
االسالمية المرقم ( )43لسنة 2015
 .1االنشطة التي يقوم بها المصرف :
يقدم المصرف خدماته لزبائنه من خالل حزمــــة من الخدمات المصرفية المتوافقة
مع الشريعة االسالمية والتي التتعامل بالفائدة اخذا ً وعطاء وانما يكون التمويل
والخدمـــــــــات وفق الصيغ االسالمية :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

فتح الحسابات الجارية لالفراد والشركات بالدينار العراقي والدوالر االمريكي .
حسابات االدخار والودائع
التمويل االسالمي (المشاركة  ،المرابحة  ،المضاربة  ...الخ من صيغ التمويل
االسالمي ) .
االعتمادات المستندية
خطابات الضمان
الصرف االجنبي
بطاقات الفيزا – الماستر كارد .
منافذ الكترونية حديثة مثل :
اجهزة الصراف االلي منتشرة في عدة نقاط في بغداد والمحافظات
الخدمات المصرفية عبر االنترنيت .
الخدمات المصرفية على الموبايل
خدمة الرسائل النصية القصيرة وااليميل
خدمة مركز االتصال
فروع في بغداد ومحافظات مختلفة .
أصدار ( سفاتج  +صكوك مصدقة ) .

مشروع توطين الرواتب
يتشرف مصرف العالم االسـالمي من منطلق حرصــــنا على تقديم خدمة مصرفية متميزة
لمنتسبيكم ان نقدم لسيادتكم خدمة لكم من خالل مصرفنا وذلك تماشيا ً مع توجيهات البنك
المركزي في تطبيق الشمول المالي وتقديم كافة الخدمات المصرفية والمالية لجميع المواطنين .
على ان تكون الخطوات التنفيذية كما يلي :
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توقيع العقد بين المؤسسة ومصرف العالم االسالمي وانهاء كافة االجراءات القانونية حسب
متطلبات البنك المركزي العراقي .
يتم تعيين مدير للمشروع من قبل المصرف يتولى ادارة المشروع وللتأكد من تقديـــــم افضل
الخدمات مع سرعة التغلب على كافة العقبات .
يقوم المصرف بفتح الحسابات لجميع الموظفين وذلك بخدمة مميزة من دون الحاجـــــة الى
زيارة الفروع حيث سيتم فتح الحسابات اليا ً في المصرف ثم يقوم فريق العمل في المصــرف
بزيارة الهيئة الستكمال االجراءات .
يقوم المصرف بأصدار بطاقات خصم مباشر من ماستر كارد او فيزا كارد لكل من الموظفيــن
من فئات مختلفة مثل بطاقة ماستر كارد الذهبية او البالتينيوم وذلك حسب الشروط واالحكـام
التي سيتم االتفاق عليها .
لحرصنا على تقديم افضل خدمة بأقل كلفة نود ان نعلمكم بان المصرف سيقوم باصدار
وتجديد البطاقات بأنواعها المختلفة مجانا ً.
استالم المصرف كشوفات من الجامعة تحتوي على اسماء وارقام الحســـابات
واالســـتحقاقات حيث يقوم المصرف في خالل يومين عمل بأيداع المستحقات في حساب
الموظفين حسب االتفاق .
يستطيع اي من الموظفين صرف الراتب عن طريق اجهزة الصراف االلي في موقع
المؤسسة وفي مواقع اخرى منتشرة بجميع مناطق بغداد والمحافظات وتعمل على مدار
الساعة وجميع ايام االسبوع .
يقوم المصرف بالتأكد من كفاءة جميع الصرافات وتغذيتها بأالموال المطلوبة لتغذية
احتياجات الموظفين لصرف رواتبهم على مدار الساعة .
يقوم المصرف بأيفاد فريق عمل لتوعية الموظفين على عمليات الســحب واستخدام الصراف
االلي وذلك في فترة الثالث اشهر االولى من المشروع .

خدمات مميزة مرتبطة بتوطين الرواتب وفتح فرع داخل المؤسسة
يسعى مصرف العالم االسالمي الى تقديم افضل الخدمات المصرفية بأحدث وسائل التكنلوجيا
وباسعار تنافسية وذلك بأتباع قواعد الصيرفة المتوافقة مع احكام الشريعة االسالمية السمحاء .

واليقتصر عرضنا هذا على خدمة توطين الرواتب وصــــرفها فقط بل يتمدد ليغطــــي كافة
الخدمــات والباقات المصرفية االسالمية والتي نقدمها للموظفين الموطنة رواتبهم في مصرفنا .
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خدمات الكترونية متميزة :
يقدم المصرف افضل الخدمـــات المصرفية االلكترونية ااتي تتيح الى الموظفين والوصول
الى حساباتهم في اي وقت واي مكان حول العالم عن طريق االنترنيت والموبايل وكذلك
السحوبات النقدية والشراء االمن من المواقع االلكترونية ومراكز التسوق حول العالم والتي
تقبل بطاقات الماستر كارد وفيزا العالميتين .
خدمات مصرفية على االنترنيت من خالل الموقع الرســـمي للمصرف ليتمكن الموظفين من
متابعة االيداعات والسحوبات على حساباتهم بسهولة ويسر من اي مكان في العالم .
تطبيق على الموبايل يتيح للموظفين الوصول الى حساباتهم والتواصــــل مع خدمة العمـــالء
بســــرية وامان عن طريق التطبيق والذي ســـــيكون متوفر على مواقع التطبيقات المختلفة
اجهزة الصراف االلي الحديثة والتي سيتم تنصيبها كما ســـــيتم نشـــــــــرها في بغداد وباقي
المحافظات وكذلك في فروعنا المختلفة .
فريق المصـــــرف للدعم الفني ســــــيكون دائما على اهبة االســتعداد لضمان عمل الصرافات
وتوافر االموال بيها على مدار الســـاعة وطوال ايام االسبوع .
خدمة الرســــائل النصية باللغتين العربية واالنكليزية والتي يتم ارســــــالها من المصرف الى
الزبون في الحاالت التالية
االيداع في الحساب (ايداع الرواتب او اي ايداعات اخرى )
السحب من الصراف االلي داخل وخارج العراق
السحب من افرع المصرف المختلفة .
الشراء على االنترنيت باستخدام البطاقات
الشراء من مراكز التسوق باستخدام البطاقة باستخدام  POSنقاط البيع
خدمة مركز االتصال على مدار الساعة وذلك لتقديم خدمات مصرفية والرد على االستفسارات
من خالل االرقام المثبتة ومنشورة على الموقع االلكتروني للمصرف .

بطاقات ماستر كارد مصرف العالم االسالمي
o
o
o

 Debit cardبطاقة ماستر كارد الخصم المباشر الذهبية.
 Debit cardبطاقة ماستر كارد الخصم المباشر التيتانيوم
 Pre- paidبطاقة ماستر المسبقة الدفع والتي يعاد شحنها بحد اقصـــى  10االلف دوالر حسب
سياسات البنك المركزي كما يمكن ان يتم الحصول عليها بفئات ثابتة مختلفة
( )50،100،150،200،300دوالر

 Debit card oبطاقة ماستر كارد االئتمانية الذهبية.
Debit caedبطاقة ماستر كارد االئتمانية التيتانيوم.
o
عند استخدام بطاقة المصرف للشراء من مواقع التسوق على االنترنت يتم ذلك عن طريق اقصى درجات
السرية بأستخدام تكنلوجيا االبعاد الثالثية الســــرية مما يضمن اعلى درجات من الحماية واالمان من السرقة .

امتيازات وحوافز سيتم تقديمها
-

مرابحة شخصية تقدم للموظفين تصل الى مبلــغ ( )25.000.000الغراض شخصية .
تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة تمنح للموظفين لغرض انشاء مشاريع مختلفة تصل الى ()50.000.000
مليون دينار بضمان كفالة ثالثية
امكانية تخصيص حصة لبيع الدوالر للهيئة التدريسية بسعر البنك المركــــــــــزي العراقي الخاص بالسفر
وحسب الضوابط المعمول بها .
امكانية تهيئة كادر تدريبي للخرجين الجدد في المعهد الخاص بالجامعة

برنامج سيارتي من مصرف العالم االسالمي
سيارتي هو برنامج تمويل شراء السيارات الجديدة بنظام المرابحة الشخصية والذي يــــوفر السهولة
واليسر في تحقيق حلمك في امتالك سيارة جديدة بأقساط وشروط ميسرة مع سهولة وسرعة في
انجاز المعاملة
-

تمويل بالمرابحة االسالمية
اقساط بحد اقصى  36شهر
نسبة ربح تنافسية
دفعة مقدمة مناسبة
سرعة الموافقة على المرابحة مع سهولة االجراءات
يمكن تمويل نسبة من سعر السيارة وفق الشروط واالحكام

برنامج ادخاري من مصرف العالم االسالمي
من الصعب التعود على االدخار وخاصة لالشخاص المثقلين بااللتزامات والذين تعودوا على دخل ثابت يتم
صرفه بالكامل وكم اذا تعود الشخص على االدخار بدون النظر الى المبلغ سيؤدي الى نتائج ايجابية على المدى
المتوسط والبعيد
اذا كنت وضعت هدفك لتوفير االموال ولكن ليـــس لديك الكثيــــر لتبدا التقلق مايهم في البداية ليس كم التوفير
ولكن كم مرة خالل االسبوع او الشهر توفر في حين ان من المهم ان يكون الهدف كبير للحفاظ على الدافع
الخاص بك لتحقيقه  ,فعلى سبيل المثال تعليم االبناء في الجامعة او شــــراء سيارة او التمتع بأجازة ومن المهم
ايضا ان تبدا مع خطوات صــــــغيرة يمكن التحكم فيها ويمكنك االلتزام بـها من اجل تحقيق الهدف في نهاية
المطاف .

خطوات االشتراك في برنامج ادخاري من المصرف
تعليم االدخار يمكن ان يكون سهل جدا  ,هناك خمس خطوات بسيطة الحظ انه يمكنك بعد الوصول الى هدفك
ان تحدد هدف اخر وهكذا .
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تحديد هدف لالدخار :
اوال فكر في هدفك الكبير فمثال في خالل عام تريد ان تقضــي اجازة في الخارج مع االسرة او في خالل
 3سنوات تريد ادخال بنتك او ابنك جامعة مرموقة او تعليم خارج العراق وهكذا .
تقرير معدل االدخار الخاص بك :
تقرير المعدل االدخار الخاص بك او كم سوــف تدخر وكم مرة ومن االفضل أن تبدأ بمعدالت صغيرة ،
اذا كنت تستطيع فقط ان تستغني عن  1000دينار في اليوم الواحد او مثال دوالر في اليوم تختاره  ,تأكد
من انه في حــــدود قدرتك المالية وانه صغير بالنســــبة لدخلك ومصاريف المعيشة .
اعداد االهداف باستخدام تطبيق الموبايل ادخاري :
بعد تنصيب تطبيق ادخاري على الموبايل الخاص بك  ،وادخال كلمة السر او البصمة الخاصة بك
للوصول الى التطبيق تقوم باستخدام خاصية االدخار بمرور الوقت وتحدد الهــدف ومعدل اادخار اليومي
او االسبوعي والمبلغ الذي يمكنك ادخاره كل مرة على ســــــبيل المثال يمكنك اختيار ادخار $456
خالل العام المقبل اذا كان معدل االدخار الخاص بك هو دوالر او اكثر في اليوم .
مشاهدة هدفك يتحقق تلقائيأ :
بعد اعداد هدف االدخار الخاص بك يمكنك وضع حد للصرف من مدخراتك في حالة الطوارئ ولن
تالحظ انه موجود وستعتاد مع الوقت على االستغناء عنة ربما عليك ان تنسى حتى ان المدخرات
موجودة .
صقل االنفاق واالدخار :
بمجرد البدء في اادخار ببطء تعتاد على وجود بضعة دنانير او دوالرات اقل هنا وهناك يمكنك تعديل
هدف المدخرات عن طريق أعادة النظر في االنفاق الخاص بك على سبيل المثال اذا قمت

بادخار  1000دينار يوميا لمدة شهر دون مشكلة وكنت تعتقد انك يمكن ان
توفر  2000دينار في اليوم فقم بذلك عن طريق التطبيق بتعديل مبلغ الهدف
ومعدل االدخار .

الشروط واالحكام
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يلتزم المصرف بتجهيز البطاقات وتسليمها للموظفين بعد فتح الحسابات واتخاذ
االجراءات حسب تعليمات البنك المركزي العراقي .
يلتزم المصرف بصيانة وتشغيل جميع اجهزة الصراف االلي الخاصة بالمصرف
مع التاكد من تغذيتها باالموال المطلوبة لتغطية رواتب الموظفين .
يلتزم المصرف بايداع المستحقات في الحساب في خالل يومين عمل من تاريخ
اســـــــتالم كشف الرواتب االلكتروني من المؤسسة وبعد التاكد من صالحية
الكشف .
تلتزم المؤسسة بارسال كشف الرواتب االلكتروني قبل يوم  22من كل شـــهر
بحد اقصى واذا صادف عطلة رسمية يتم ارسال الملف اخر يوم عمل قبل
االجازة
يلتزم المصرف بالحفاظ على ســــرية المعلومات الخاصة بالزبائن ومنها
معلومات الحساب ومعلومات البطاقات والحركات المالية الخاصة بهم وذلك
حســــــب قوانين البنك المركزي العراقي .
المصرف غير مسؤول عن سوء استخدام البطاقة من قبل حامليها .
يتحمل المصرف مسؤولية اصدار بطاقة بديلة في حال عدم صالحيتها الفنية او
نتيجـة تلف صناعي او تقني فيها .
يتم مناقشة االتفاق والتواقيع على عقود قانونية بين المصرف والمؤسسة وذلك
حسب قوانين الحكومة االتحادية والبنك المركزي العراقي .

