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 1المقدمة
تسعى المصارف العراقية لتطوير البنى التحتية المصرفية في العراق والبرامج المعلوماتية التابعة لها لتضمن
تقديم خدمات مصرفية رصينة ذات قيمة للمواطن عبر إتباع أحدث سُبل تكنولوجيا المعلومات لكي تتماشى
مع التطور الحاصل في العالم  ،لذا يجب تحديث سير العمليات النقدية في جميع المؤسسات والجهات المستفيدة
األخرى ومن ضمنها رواتب المنتسبين وصرفها عبر المؤسسات المصرفية بدالا من التعامالت النقدية.

 2مصرف الرافدين
 2.1تاريخ تأسيس المصرف
تأسس مصـرف الرافـدين بموجب القانون رقم ( )33لسنة  1941وباشـر أعمالــه في 1941 /5 /19
بوصفه أول مصرف وطني يمارس الصيرفة التجارية  ،في عام  1998تم تحويل المصرف الى شركة
عامة مملوكة للدولة بالكامل وفي سنة  2008وبالتعاون مع الشركة العاملية للبطاقة الذكية بدء بعملية الدفع
االلكتروني .
ويقف المصرف اليوم في طليعة المؤسسات الحكومية في مجال إستخدام المكننة الحديثة في العراق عن طريق
مجموعة من األنظمة و الخدمات التي يقدمها للزبائن و المؤسسات عبر فروع المصرف المنتشرة في جميع
محافظات العراق وفي غالبية المدن العراقية ذات األهمية التجارية حيث بلغ عدد فروع المصرف حاليا ()164
فرعا ا داخل العراق و ( )7فروع خارجية هي القاهرة  ،بيروت  ،أبو ظبى  ،البحرين  ،صنعاء  ،ع ّمان ،
جبل ع ّمان باالضافة الى 6000منفذ اهلى .
يوفر المصرف  10000جهاز  POSالخاصة بصرف رواتب الموظفين موزعة على  6000منفذ اهلي
في جميع مناطق العراق.
ولعل من أهم الخدمات المصرفية األلكترونية هو إصدار و إدارة بطاقات منظومة " ِكي" للدفع األلكتروني
الرائدة في إدارة خدمات الدفع األلكتروني في العراق.
البطاقات التي يصدرها ويديرها مصرف الرافدين مستوفية للمواصفات التي حددها البنك المركزي العراقي
و تعمل وفق الضوابط والشروط المعتمدة من قبل هذا البنك.
يوفر المصرف السيولة النقدية الكافية الستيعاب جميع المستفيدين حيث يملك المصرف اعلى صرف مالي
ومصرفي وبرأس مال  600مليار د.ع وودائعة واصولة المالية تجاوزت  900ترليون د.ع وهو يقوم حاليا
بدفع رواتب اكثر من  4.5مليون زبون الكترونيا.

 2.2الضمانات وسلامة الموقف الامني والقانوني:
المصرف مملوك الى شركة عامة مملوكة للدولة بالكامل طبقا ا ألحكام قانون الشركات العامة رقم ( )22لسنة
(1997والذي يعتبر اكبر ضامن للدوائر الحكومية المتعاقد معها) بهدف المساهمة في دعم اإلقتصاد الوطني
في مجال الصيرفة التجارية وإستثمار األموال وتقديم التمويل لمختلف القطاعات وفق خطط التنمية وفي إطار
السياسات اإلقتصادية والمالية والنقدية للدولة وان المصرف خالي تماما من اي مالبسات امنية او قانونية.
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 3العرض الفني
 3.1توطين الرواتب
• في ظل التوجه الحالي للدولة العراقية متمثلة باألمانة العامة لمجلس الوزراء و السياسة النقدية التي يرسمها
البنك المركزي العراقي عن طريق تبنّي مشروع توطين الرواتب لمنتسبي المؤسسات و الدوائر الحكومية
وأتمتة عملية تسليم الرواتب لتكون ألكترونية عبر البطاقات المصرفية كما ورد في قرار مجلس الوزراء
بالرقم  313لعام .2016
• يُعد مصرف الرافدين من أهم الدعائم األساسية لمشروع توطين الرواتب و نشر الثقافة الالنقدية في السوق
و المجتمع العراقي عبر فتح حسابات مصرفية ألكترونية للدوائر و المؤسسات التي ترغب بتوطين الرواتب
لموظفيها أو مستفيديها في مصرف الرافدين .يزود الموظف برقم  IBANالخاص به .وللموظف او الزبون
الحق بادارة تحويالته على هذا الحساب وأن ال يكون حصرا الغراض توطين الرواتب.
• حيث يتم تحويل الرواتب من حساب الدائرة األلكتروني إلى حساب المستفيد األلكتروني ليتمكن األخير من
اإلستفادة من الخدمات المصرفية األلكترونية التي تقدمها شبكة واسعة تضم اآلالف من نقاط الخدمة بكل
سهولة و سرعة و أمان .هذه الخدمات تقدَّم من مصرف الرافدين وتكون جميع العمليات المصرفية حصراا
عن طريق المصرف وتحت إشرافه وفقا ا لضوابط الخدمة و بأمر من الزبون أو من يمثله.

 3.2أهمية مشروع توطين الرواتب

 .1دعم اإلقتصاد الوطني عبر سحب الكتلة النقدية إلى داخل الجهاز المصرفي َكي تُترجم فيما بعد الى مشاريع
و إستثمارات بدعم من المصارف.
 .2توفير خدمات مصرفية رصينة بطراز عالمي تمكن الموظفين و عوائلهم من اإلستفادة منها في جميع دول
العالم.
 .3تبسيط اإلجراءات بالنسبة للدائرة و الموظف عن طريق توفير سجل ألكتروني لعملية دفع الرواتب و
المستحقات و إختصار الوقت و الجهد في عملية تسليم الرواتب.
 .4توفير األمان الالزم في عملية إستالم و تسليم الرواتب حيث ستتم هذه العمليات بطريقة ال نقدية تضمن
للجان الرواتب والموظفين الحماية من عمليات السطو أو عمليات اإلحتيال وحتى العملة التالفة أو المزورة.
 .5خلق قاعدة بيانات محدثة لمنتسبي الدائرة يمكن اإلستفادة منها لتكون نواة لحكومة ألكترونية تساهم في
حملة تبسيط اإلجراءات في الدائرة.
 .6وقاية المؤسسة و كوادرها من الفساد اإلداري.
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 3.3أهم المشاريع المنفذة
 .1توطين رواتب مستفيدي هيأة التقاعد الوطنية ( أكثر من مليوني مستفيد ).
 .2توزيع اإلعانات المالية لمستفيدي هيئة الحماية اإلجتماعية ( أكثر من مليون مستفيد ).
 .3توزيع منح مالية لمستفيدي وزارة الهجرة و المهجرين العراقية فئة نازحي الطوارئ (أكثر من ثمانمائة
الف مستفيد).
 .4العديد من المؤسسات الحكومية األخرى ومنها ( وزارة التعاليم العالي و البحث العلمي  ،جامعة بغداد ،
الجامعة المستنصرية  ،جامعة الموصل و غيرها من الكليات و الجامعات  ،دوائر صحة بغداد بكافة تشكيالتها
 ،وزارة العلوم و التكنولوجيا  ،مصانع و شركات وزارة الصناعة و المعادن  ،وزارة الثقافة  ،وزارة التربية
بكافة تشكيالتها وغيرها من المؤسسات العراقية في القطاع الحكومي.
 .5شركات القطاع الخاص  ،العديد من المنظمات العالمية مثل المنظمة السامية لشؤون الالجئين  ،برنامج
الغذاء العالمي  ،منظمة اإلغاثة االسالمية حول العالم وغيرها من المنظمات.

 3.4بطاقة " ماستر كارد "
هي احد بطاقات منظومة " ِكي" للدفع األلكتروني الصادرة من مصرف الرافدين والتي ستتيح لحاملها العديد
من الخدمات المصرفية المحلية و العالمية في جميع دول العالم .هذا المنتج يعتبر ثمرة التعاون المشترك بين
مصرف الرافدين و شركة ماستر كارد الدولية لتكون أول منتج عراقي بطراز عالمي في سوق البطاقات
المصرفية.

 3.5الخدمات التي تقدمها بطاقة ماستر كارد
 .1السحب النقدي  :سحب مبلغ معين من رصيد البطاقة عبر نقاط الخدمة أو الصرافات اآللية.
 .2اإليداع النقدي  :تعزيز حساب البطاقة عبر اإليداع المباشر في أحد فروع المصرف.
 .3التسوق عبر البطاقة :الدفع مقابل البضاعة أو الخدمة للتجار عن طريق البطاقة بإستخدام نقاط الخدمة.
 .4التسوق عبر اإلنترنت  :الدفع مقابل البضاعة أو الخدمات أو الحجز األلكتروني للفنادق أو تذاكر الطيران
أو المؤتمرات وغيرها من الفعاليات للمواقع األلكترونية المحلية و العالمية الخاصة بالتجار أو المؤسسات
التجارية التي تقبل الدفع األلكتروني.
 .5اإلستعالم عن رصيد البطاقة.
 .6خدمة اإلشعارات و كشف الحساب عبر البريد األلكتروني.
 .7باإلضافة إلى العديد من الخدمات المستقبلية التي ستُطلق قريبا ا بالتعاون مع شركة ماستركارد الدولية و
الدوار  ،وغيرها)...
بالشراكة من مصرف الرافدين مثل ( تطبيق الهاتف  ،القرض ّ
 .8سيتم إستيفاء  500دينار عراقي شهريا ا من كل حامل بطاقة كأجور إدارة لبطاقة الماستر كارد الدولية .
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 3.6المواصفات الفنية للبطاقة

 .1يمكن الوصول الى األموال في البطاقة ألكترونيا ا والحصول على النقود من أجهزة الصراف اآللي حول
العالم وإستخدام البطاقة في كل مكان تقبل فيه بطاقة ماستركارد في المتاجر وعبر اإلنترنت .يمكن تعبئة
البطاقات في فروع المصرف المنتشرة في العراق .وهي بطاقات مدينة.
 .2إمكانية السحب النقدي ولغاية ( 2.000.000د.ع ) في اليوم الواحد وحسب عملة السحب ،وسقف السحبة
الواحدة ( 750.000د.ع ) باإلضافة الى إمكانية التسوق عبر اإلنترنت من خالل البطاقة ،كذلك يمكن تغذية
البطاقة عبر ايداع المبالغ في الحساب المرتبط بالبطاقة من فروع المصرف.
 .3تعمل بطاقة ( ماستر كارد ) عبر أحدث التقنيات في مجال البطاقات المصرفية ( .) Chip & Pin
 .4تعمل بطاقة ( ماستر كارد ) وفق بروتوكول (  ) EMVلتكون مقبولة في جميع دول العالم باإلضافة الى
مواقع اإلنترنت.
 .5يتم تقديم الخدمة عبر آالف من نقاط الخدمة المنتشرة في جميع المدن العراقية  ،هذه النقاط عبارة عن
(مجموعة من أهم المصارف الحكومية و العراقية و العالمية ،شركات صيرفة رصينة ،أآلالف من منافذ
الخدمة المرخصة).

 3.7إقتناء بطاقة ماستر كارد
 .1يتم إعداد نسخة من مستمسكات المستفيد تشمل (هوية األحوال المدنية أو جواز السفر  ،بطاقة السكن ،
هوية الدائرة او تأييد إستمرارية الخدمة ).
 .2يستغرق إصدار بطاقة ماستر كارد فترة بسيطه جدا خالل فترة اسبوع عند االصدار للمرة االولى.
 .3يتم تسليم البطاقة عبر مغلفين أحدهما يحوي البطاقة وتعليمات التفعيل و اآلخر يتضمن الرقم السري.
 .4تتضمن البطاقة إسم الزبون مطبوع بطريقة بارزة على الوجه األمامي للبطاقة .
 .5آليات إصدار البطاقات األخرى والخدمات المضافة تتم عبر إشعار حامل البطاقة بمجرد إستيفائه لشروط
وأحكام.

 3.8طريقة إستخدام البطاقة

طريقة إستخدام البطاقة سهلة جدا ا في المنافذ أو المتاجر المعتمدة  ،فكل ما يجب القيام به هو إبراز البطاقة
للتاجر أو مشغل الجهاز ليقوم بتمريرها على الجهاز الخاص بعملية السحب  ،وإدخال مبلغ الشراء أو المبلغ
السري من قبل حامل البطاقة واإلنتظار لعدة ثواني حتى تأتي موافقة البنك ثم يصدر
المراد سحبه  ،والرقم
ّ
الوصل بنسختين إحداهما للتاجر واألخرى لحامل البطاقة ليتم بعدها تسليم البضاعة أو المبلغ المسحوب من
رصيد البطاقة.

 3.9تفعيل البطاقة
يتم تفعيل البطاقة عن طريق اإلتصال بمركز خدمة الزبائن على الرقم (  )422من جميع الشبكات بعد إستالم
مغلّف يحتوي على البطاقة وإرشادات اإلستخدام إضافة الى مغلف يحتوي على الرمز السري  ،كما يمكن
تفعيل البطاقات بشكل وجبات وحسب طلب الجهة المستفيدة ،حيث سيتم ربطها بحساب الزبون المصرفي
وتكون كلفة إدارة الحساب الشهرية  2500دينار عراقي.
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3.10

الرمز السري

 .1سيتم تسليم مغلف يحتوي على الرمز السري عند إستالم البطاقة (يجب إبقائه سريا ا وعدم إطالع أي شخص
آخر عليه حماية لألموال في البطاقة واإلحتفاظ به حتى في حال تم تغييره).
 .2في حالة نسيان الرمز السري أو ضياعه:
يمكن اإلتصال بمركز خدمة الزبائن وطلب إعادة ضبط الرمز السري  ،سيتم سؤال عدة اسئلة ليتم إثبات هوية
حامل البطاقة وهي على سبيل المثال:
• اإلسم الثالثي.
• رقم هوية األحوال المدنية .بطاقة السكن .جواز السفر.
• رقم الهاتف في البطاقة.
• آخر  3حركات على البطاقة (المبلغ و إسم التاجر والوقت).
وبعد التأكد من هوية حامل البطاقة يتم إعادة الرمز السري إلى الرمز السري المذكور في المغلف المستلم مع
البطاقة
 .3في حالة طلب تغيير الرمز السري:
يمكن لحامل البطاقة مراجعة أحد مراكز الخدمة وتغيير الرمز السري شرط إدخال الرمز السري القديم
الموجود في المغلّف المستلم مع البطاقة.
 .4في حالة نسيان الرمز السري الذي تم تغييره وضياع الرمز السري المستلم مع البطاقة يجب الحضور
إلى أحد مراكز اإلصدار للمصرف وتقديم طلب ليتم أرسال مغلّف يحتوي على رمز سري جديد وخالل مدة
أقصاها ثالث اسابيع.
ا
 .5في حالة إدخال الرمز السري بصورة خاطئة لثالث مرات سيتم قفل إستخدام البطاقة آليا ولتفعليها مرة
أخرى يجب اإلتصال بمركز خدمة الزبائن وإثبات هوية حامل البطاقة ليتم فتح البطاقة مرة أخرى.
 .6في حالة إبدال البطاقة  ،سيتم تسليم مغلف مع البطاقة الجديدة يحتوي على رمز سري جديد.
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 3.11نظام دفع الرواتب الالكتروني
 3.11.1مقدمة
هو نظام متكامل موجه لموظفي قسم الحسابات في دوائر الدولة حيث يتــم تخصيص اسم مستخدم وكلمة
مرور خاصة بكل محاسب لغرض ادارة ومتابعة تفاصيل رواتب الموظفين يسهل النظام من عملية دفع
رواتب الموظفين على نظام ماستر كارد عن طريق تعديل وادخال تفاصيل الراتب ورقم البطاقة .

 3.11.2مميزات
•

النظام:

عدم قبوله اي بطاقة مدخلة مسبقا .لضمان عدم دفع اكثر من راتب لنفس الشخص.

تزامن مباشر مع قواعد بيانات الدائرة المرتبطة ببطاقات ماستر كارد لغرض اضافة او مسح او
•
تعديل رقم البطاقة.
تحميل فايل الدفع مباشرة من قبل مسؤول الحسابات.
•
•

امكانية ارسال رسائل صورية الى هواتف الموظفين واعالمهم بتفاصيل الراتب.

 3.11.3متطلبات النظام:
•

حاسوب.

•

متصفح كوكل كروم.

•

خدمة االنترنيت.

 3.11.4واجهات المستخدم
*واجهة الدخول
تتضمن واجهة الدخول الى النظام على ثالثة حقول  ,حقل اختيار اللغة  ,وادخال اسم المستخدم وادخال كلمة
المرور .
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* الواجهة الرئيسية
للدخول الى واجهة اختيار القسم يرجى الضغط على (.)Employee Approval
للدخول الى واجهة القوائم (.)Payroll Report

* واجهة اختيار القسم

 عرض البيانات  :تتضمن هذه الواجهة تقسيم (الدوائر \ االقسام ) حسب هيكلية الدائرة  ,حيث يتم
عرض (الدوائر \ االقسام) الخاصة بالمحاسب الذي أتم عملية تسجيل الدخول فقط.
 جديد  :وتستخدم ألضافة موظف جديد للقسم .
 الرئيسية  :وتستخدم لغرض الرجوع للواجهة الرئيسية.
* واجهة اختيار الموظف

 ملغاة  :تستخدم لمسح الموظف من قائمة القسم.
 نقل الموظف  :تستخدم لنقل الموظف من قسم الى أخر داخل الدائرة.


 :تستخدم لغرض اضافة رقم البطاقة \ صافي الراتب للموظف.
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 توجد ثالث حاالت للموظف :
اللون السمائي الفاتح في حالة الموظف الجديد  ,الذي لم يتم احتساب الراتب له ولن يظهر في ملف
الدفع.
اللون االخضر في حالة حفظ راتب الموظف  ,وسيظهر في ملف الدفع.
اللون االزرق في حالة ان الموظف قد دُفع راتبه ويجب احتساب الراتب للشهـــــــر الجديد عن طريق
اختيار (دفع نفس راتب الشهر السابق) او تغيير الراتب ,وسيظهر فــــي ملف الدفع في الحالتين .
* واجهة ادخال صافي الراتب \ رقم البطاقة









رقم البطاقة  :يمكن اختيار (كي كارد) او (ماستر كي).
تدقيق  :يتم اختياره بعد ادخال رقم البطاقة  ,حيث ستظهر نافذة جديدة تحتوي تفاصيل الموظف
لغرض التأكد .
الصافي  :ويتم ادخال صافي الراتب في هذا الحقل لغرض دفعه للموظف.
االسم  ,اسم االم  ,تاريخ الميالد ويتم ادخالها بصورة مباشرة من خالل النظام (دون الحاجة
ألدخالها يدويا) مع مالحظة عدم القدرة على تغييرها من قبل المحاسب .
حفظ  :بعد اختيارها سيتم حفظ صافي الراتب ورقم البطاقة في النظام.
رجوع  :يتم اختيارها في حال الرغبة للرجوع الى الواجهة السابقة .
الرئيسية  :للرجوع للصفحة الرئيسية للنظام.

مالحظة  :باالمكان عمل ندوة تعريفية تخص الية عمل نظام دفع الرواتب االلكتروني لموظفي الرواتب
العالمين على البرنامج.
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 3.12خارطة الطريق لتنفيذ المشروع
 .1تحديد اللجان المسؤولة عن تنفيذ المشروع من كال الطرفين ( الطرف المستفيد ،المصرف).
 .2إعداد قواعد بيانات المستفيدين ( يتم مناقشة البيانات المطلوبة و طريقة جمعها من قبل اللجان للوصول
الى أفضل الحلول التي تناسب الجهة المستفيدة ).
 .3بعد إدراج بيانات المستفدين في النظام يتم اصدار و تخصيص البطاقات ليتم تسليمها إلى المستفيدين في
مدة تتراوح من إسبوع و احد إلى إسبوعين  ،ويكون التسليم عبر مغلفين األول يتضمن البطاقة و اآلخر
يتضمن الرمز السري الخاص بالمستفيد  ،مع إمكانية تغيير الرمز من قبل المستفيد الحقا ا.
 .4شهريا ا يقوم المعنيين في الدائرة بإعداد ملف الدفع بهيئة جدول يتضمن على األقل ( إسم المستفيد أو
الموظف  ،رقم البطاقة أو رقم الحساب  ،صافي اإلستحقاق) ويُرسل الملف إلى المعنيين في المصرف لغرض
التنفيذ بعد أن يكون رصيد الدائرة في المصرف يغطي مبلغ الدفعة.
 .5يتم تنفيذ ملف الدفع من قبل المصرف و تحويل المبالغ من حساب الدائرة إلى حساب المستفيدين األلكتروني
المرتبط بالبطاقة .حيث يتم تحويل ملف الكتروني متضمن صافي الرواتب قبل يومين من تاريخ تسلم الرواتب
من كل شهر من خالل نظام المقاصة االكتروني ( )ACHباستخدام وظيفة  .PAYROLLوعند مصادفة
هذا التاريخ عطلة رسمية يتم التحويل في اليوم الذي يسبقه او يليه .على ان تراعى السرية في عملية االعداد
وتناقل البيانات بين الطرفين .وذلك التزاما بتوجيهات البنك المركزي العراقي.

 3.13مركز خدمة الزبائن ( الكول سنتر )
عبر اإلتصال بالرقم المجاني(  ) 422ومن جميع الشبكات يمكن لحامل البطاقة الحصول على الدعم الالزم و
اإلجابة عن جميع االستفسارات و الطلبات التي تخص الخدمة باإلضافة إلى إمكانية مراسلة المصرف عبر
مواقع التواصل اإلجتماعي أو البريد األلكتروني.

 3.14فريق الدعم اللوجستي
أكثر من  100مركز لرعاية الزبائن منتشرة في جميع المدن العراقية التي يمكن للزبائن مراجعتها عند الحاجة .
باإلضافة إلى فرق الدعم المتحركة التي يمكنها زيارة موقع المؤسسة و فروعها لتقديم الدعم المباشر إن
إستوجب األمر.
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 3.15فريق الدعم التقني و إدارة قواعد البيانات

فيما يخص إدارة قواعد البيانات و التي تمثل جوهرا ا اساسيا ا لمشروع توطين الرواتب فإن المصرف سيُوفر
فريقا ا مختصا ا وعلى مستوى عال من المهارة في إدارة قواعد البيانات لدعم كوادر الدائرة المعنيين بإدارة
قواعد البيانات.

 3.16فريق إدارة حساب الزبون
لكل مؤسسة تشترك بمنظومة " ِكي " للدفع االكتروني التي يديرها مصرف الرافدين سيُعيّن مدير حساب
مختص بمتابعة متطلبات المؤسسة و التأكد من إنسيابية العمل لحل جميع اإلشكاالت قبل وقوعها .مدراء
الحساب يكونون على مستوى عال من المهارة و الدراية في كيفية ادارة المشاريع ورعاية الزبائن.

 4الخدمات المصرفية المرافقة لخدمة توطين الرواتب
يقدم مصرف الرافدين للجهات المستفيدة التي توطن رواتب موظفيها في المصرف حزمة من الخدمات
المصرفية المميزة عند إستخدامهم البطاقات المصرفية الصادرة من الرافدين.

4.1

خدمة الشراء بالتقسيط

يتمتع حامل بطاقات منظومة “ ِكي” للدفع االكتروني بميزة إمكانية الشراء بالتقسيط عبر العديد من مراكز
التسوق المرخصة و المشتركة بمنظومة “ ِكي” للدفع األلكتروني و من دون الحاجة إلى كفيل .حيث تعتبر
البطاقة و سجل حركاتها المصرفية هو الضامن بين التاجر المقدم للخدمة و حامل البطاقة.
سقف اإلئتمان معتمد على الراتب الكلي للموظف أما أقصى إستقطاع شهري ممكن فهو  %50من راتب
الموظف الكلي .و تكون آلية اإلستقطاع أوتوماتيكية و سلسة وال تحتاج الى مراجعة شهرية .حيث عند الشراء
يتم تخويل المصرف بإستقطاع األقساط لصالح التاجر وفقا ا لعدد األقساط و المدة الزمنية و مبلغ القسط الواحد
التي يتم اإلتفاق عليها من قِبل التاجر وحامل البطاقة.
مراكز التسوق المرخصة تعد من أهم الشركات المحلية و العالمية العاملة في العراق و الجمعيات التعاونية أو
اإلستهالكية وهي بتزايد مستمر و تشمل على سبيل المثال:
 شركات السيارات شركات السفر و الطيران شركات سياحة و سياحة دينية شركات األثاث و المواد المنزلية -وغيرها من األصناف التي تؤثر و بشكل مباشر في حياة العائلة أو الموظف العراقي.
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 4.2السلف و القروض
إن مصرف الرافدين يمنح السلف الشخصية و القروض لموظفي دوائر الدولة الذين يقومون بتوطين رواتبهم
لدى المصرف عن طريق البطاقات األلكترونية ومن هذه القروض:

القرض

قيمة القرض

سلف المتقاعدين
قروض االسكان االستثمارية
قروض تشغيلية خاصة

مدة التسديد الفائدة

 3مليون

 36شهر

%7

( 50مليون) بحد اعلى

 180شهر

%10

 50مليون

 12شهر

%9

بالفنادق
 5مليون

قروض التمويل والبحوث

 24شهر

%8

العلمية
قروض المشاريع الصغيرة

 15مليون

 36شهر

%7

قروض المشاريع الصغيرة

 10.000دوالر

 36شهر

%7

قروض االطباء و الصيادلة

()75-60-40-25

 5سنوات

%9

مليون
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 4.2.1قروض السيارات
بهدف حصول الموظفين على السيارات الحديثة ودعما للقطاع العام قرر مصرف الرافدين منح القروض
لشراء السيارات الحديثة بالتقسيط ولمدة  5سنوات وبنسبة فائدة  %9حيث يتم منح القرض بنسبة  %90من
سعر السيارة المحددة من قبل الشركة وحسب الفئات المذكورة كحد اعلى لمبلغ الضمان( )40-25-20مليون
دينار عراقي وقد تم اختيار عدد من الشركات المتميزة النجاز هذا المشروع وهي
ابداع البعاج
-1
عطاء الرحمن
-2
البالد المتحدة
-3
سما الغربية
-4
وهج الثريا
-5
نهج العراق
-6
شيرين
-7
انوار بابل
-8
ساز
-9
 -10طريق االقواس
 -11الشركة العامة لتجارة السيارات والمعدات
 -12الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن
وان اغلب هذه الشركات هم وكالء رسميين لسيارات هيونداي وكيا وتويوتا ونيسان وسكودا وسوزوكي
وبعض السيارات االمريكية والصينية
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 4.2.2قرض مشروع بسماية السكني
اسهاما من مصرف الرافدين وتنفيذا لتوجيهات الحكومة في تنمية االقتصاد الوطني وحل ازمة السكن ركز
مصرف الرافدين على دعم مشروع مجمع بسماية السكني من خالل اطالق قرض بسماية واهم مايميز هذا
المشروع هو:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

توفر الكهرباء  24ساعة وذلك من خالل توفر محطة كهرباء خاصة بالمجمع .
يحتوي المجمع على نحو  270مؤسسة تربوية .
توفر مراكز طبية حديثة.
انشاء مالعب واندية رياضية واماكن ترفيهية عامة.
يحتوي المجمع على باركات سيارات واسعة.
يحتوي المجمع على اسواق متكاملة ومحال تجارية معروضة لالستثمار.
وجود وسائل نقل داخلية لغرض التنقل داخل المجمع .
قرب افتتاح فرع لمصرف الرافدين لغرض تسهيل التعامالت المالية .
توفر حماية امنية متكاملة .
توفير مصاعد كهربائية حديثة كافية الستيعاب عدد السكان في الوحدات السكنية .

تفاصيل الوحدات السكنية :
هناك نحو  5االف وحدة سكنية جاهزة للسكن وتتكون كل بناية من  10طوابق و  120شقة وبمساحات
مختلفة منها:
-1
-2
-3

شقة سعة  140متر مربع .
شقة سعة  120متر مربع .
شقة سعة  100متر مربع .

مدة القرض والفوائد:
يمنح مصرف الرافدين قرض ( )75-90-105حسب نوع
الوحدة السكنية ويسدد مبلغ القرض مع الفوائد على مدى
 180شهر قسطا شهريا بطريقة القسط الثابت ويبدأ
االستقطاع اعتبارا من الشهر الذي يلي شهر المنح وتستوفى فائدة على القرض بنسبة  %4سنويا.
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 4.2.3اقساط سنتر مكة مول
يعد مركز مكة سنتر المكان االنسب لتجهيز العائلة العراقية بما يناسبها من تجهيزات منزلية متكاملة وباسعار
تنافسية ومغرية وتكون آلية البيع نقدا اوبالتقسيط لحاملي بطاقة ماستر كارد لموظفي دوائر الدولة الموطنين
رواتبهم على مصرف الرافدين بطريقة االستقطاع االلكتروني ويتكون السنتر من  3طوابق كل طابق يتألف
من عدة اقسام ومن اهم االقسام :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

قسم المواد المنزلية.
قسم االثاث المنزلي .
قسم المفروشات.
قسم االجهزة الكهربائية
قسم االجهزة االلكترونية .
قسم المطابخ والسيراميك والصحيات .
قسم مواد البناء والمواد االنشائية.
قسم خدمات المسافرين.
قسم الرعاية الصحية والطبية بالتعاون مع المستشفى العالمي.
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 4.3السلف الالكترونية (بدون كفيل)
يقدم مصرف الرافدين لكافة منتسبي الدوائر الموطنة رواتبهم مع المصرف سلفة " ابصم و تدلل " و فق
سياقات الكترونية معتمدة و بدون كفيل تشجيعا لمبادرة الشمول المالي وتوطين الرواتب  .على ان يكون من
حملة البطاقات االلكترونية الصادرة من مصرف الرافدين حصرا و حسب المعطيات ادناه :

سلفة  5مليون
راتب الموظف شهريا

اقل من خمسمائة الف دينار .على ان يكون  %50من الراتب االسمي الشهري
يغطي القسط الشهري للقرض (اصل المبلغ  +الفائدة )

مبلغ القرض
مدة القرض
القسط الشهري
الفائدة الشهرية

خمسة مليون دينار عراقي
 60شهرا
 120.833دينار
%0.75

سلفة  10مليون
راتب الموظف شهريا
مبلغ القرض
مدة القرض
القسط الشهري
الفائدة الشهرية

اكثر من خمسمائة الف دينار  .على ان يكون  %50من الراتب االسمي
الشهري يغطي القسط الشهري (اصل المبلغ  +الفائدة )
عشرة مليون دينار عراقي
 60شهرا
 241.667دينار
%0.75
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 5العرض التجاري
 .1كلفة إصدار بطاقة ( ماستر كارد ) داخل العراق (  25.000د.ع) وبصالحية ثالث سنوات.
 .2عمولة دفع الراتب ( 1.000د.ع) لكل عملية دفع تتم على البطاقة.
 .3عمولة إدارة الحساب  2500دينار عراقي شهريا ا.
 .4عمولة خدمة السحب النقدي تكون مجانا ا في جميع فروع مصرف الرافدين.
 .5عمولة خدمة السحب النقدي من أجهزة المصارف األخرى هي  2000دينار عراقي لكل سحبة وتطبق
شروط واحكام تلك المصارف عند السحب.
 .6عند اإلستفادة من خدمة السحب النقدي من منافذ الصرف األهلية تُضاف عمولة التاجر و بنسبة 0.003
من قيمة المبلغ المسحوب تدفع للتاجر بشكل مباشر و تكون ظاهرة في الشريط.
 .7عند التسوق عبر البطاقة ال يتحمل حامل البطاقة أية عمولة جراء هذه الخدمة.
 .8يتم إستيفاء أجور إضافية في حالة إعادة إصدار البطاقة نتيجة ( فقدان  ،تلف  ،سرقة  ،إحتيال  ،فقدان
الرقم السري) والبالغ قيمتها  25000د.ع.
 .9عمولة نظام دفع الرواتب االلكتروني هي مجانا .
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 6جدول الخدمات و الاسعار
الخدمة

اصدار بطاقة ماستركارد
عمولة دفع الراتب
عمولة السحب النقدي
عمولة منافذ الصرف االهلية

السعر

بطاقة عالمية مرتبطة بحساب مصرف
ألكتروني يُدار من
 25.000دينار
قبل مصرف الرافدين وبصالحية ثالث
عراقي
سنوات
 1.000دينار عراقي عن كل عملية دفع للراتب
مجانا ا
من جميع فروع مصرف الرافدين
عند اإلستفادة من الخدمة من منافذ
الصرف األهلية
تُدفع بشكل مباشر إلى التاجر وتكون
0.003
ظاهرة
.في شريط الراتب

خدمة كشف الحساب
األلكتروني
خدمة التبضع
خدمة التبضع عن طريق
االنترنت
خدمة الدعم اللوجستي

مجانا ا

خدمة الـ Call Center

مجانا ا

خدمة الشراء بالتقسيط
خدمة إحتساب الرواتب
عمولة نظام دفع الرواتب االلكتروني

المواصفات

مجانا ا
مجانا ا
مجانا ا

مجانا ا
مجانا ا للموظف
مجانا

18

عند االتصال بالرقم  422من جميع
الشبكات
مع تدريب الكادر العامل على النظام
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