
(نظام رواتب)

أعداد 
فكري احمد لهمودم.م

فتح هللا جاسم مصطفىم.م

السيد ارشد مهدي حمد



بكة واس ةة عند اختيارك هذه البطاقة ستتمكن من الوصول إلى ش 
ة، ةاإلض  ا ة ج  دام م  ن الت ا  ار ال  ذنن نذب   وال ة   ذه الة م  ة التاارن  

مزان  ا ال  ى ول  ولى ع   ى ما  ارم مذه   ة م  ل ماموعتن  ا ال ا ة  ة ال
الذي  ا  س  واك تن  ع مل  ةى ل لل  ول ع   ى اللمان  ة عن  د. والفوا   د

ا   ال ةةم ي   ال الء    اك او الن   اك الل   ف ، اللل   ومال ع    ى المنت
.والل             دمال، كل             ن ك             و    ل             ى ت               م             ا ن م              ى

بطاقة ماستر كارد

https://qi.iq/arabic/products/master-card


ةطاقة تي تارد ل د ل الملبق

 لتوظهم مومومههي  ِ ات الحل الفريد من نوعه

التهي لمالك البطاقهة البايومتريةهوية متوددة 

  ِ خويههل هويتههها وت/تسههتومل لمتح هه  مههن هويتهه

ضهها  المواممههة الماليههة الم صههودة  وبالتههالي ال 

عمههههى أامههههب المخههههاطر التههههي تههههرتبط عههههادة 

.بالموامالت المالية

https://qi.iq/arabic/products/prepaid-card


االستة   عن ال صيد
  ة مورفههه( الحامهههل لبطاقهههة كهههي كهههارد)الزبهههون يسهههتطي

ارد الرصيد الموجود في حسابِ عن طري  منافذ كهي كه

ويمكن حصهولِ عمهى نسهخة مهن الوصهل الهورقي الهذي

ريهه  يبههين رصههيد حسههابِ فههي البطاقههة الذكيههة  او عههن ط

او 422االتصال عمى مركز خدمة الزبائن عمهى الهرقم 

عههن طريهه  ارسههال رسههالة خاصههة عمههى صههفحتنا عمههى

الفيس بوك



الللب النذدي

 ههههذا الخيهههار عنهههدما يراهههب الزبهههون يسهههتخدم
سحب جز  من رصيده أو مبمغ موهين موجهود

نههار مميههون دي)كمثههال  زبههون لديههِ . فههي حسههابِ
  رصههيد فههي حسههابِ يريههد سههحب جههز( عراقههي

يمكنههِ (. ألههم دينههار عراقههي500)مههن المبمههغ 
ترونهي سحب الرصيد المتب ي فهي حسهابِ اكلك

.في وقت آخر



(  ATM)السحب من الصراف األيل



التلوق

 بسهههيطة وسمسهههة فهههي مجهههالتجربهههة

سههو  وكههذلك التاأللكترونههيالتسههو  

مههههن المحههههالت التههههي تحتههههوي عمههههى 

وتحمهههل شهههوار  POSأجههههزة الههه  

ماستر كارد



جهاز سحب املبالغ عن طريق املاسرت كارد 



االنداع

 إيههدا  االختيههار مههن خههالل هههذا يههتم

مّم مبههالغ فههي بطاقههة الزبههون الههذي يسهه

لكي مبالغ ح ي ية إلى فر  المصرم

ي فههههإلكترونيههههة مبههههالغ يحّولههههها إلههههى 

.البطاقة



فوائد بطاقات ماسرت كارد
 مل عن حهو االستغنا  فوائد بطاقات ماستر كارد

التههي يرة  الّن ههود  واالكتفهها  ببطاقههة الجيههب الّصههغ

َتمهههههزم الوميهههههل لم يهههههام بجميههههه  أعمهههههال الّشهههههرا 

امها مههن عههدم إمكانّيههة اسههتخد. والّسههحوبات الن دّيههة

ُ  إّنهها محمّيهة بكم مهة سهّر ال ق َبل شخص آخر  حيه

.البطاقةيورفها إالّ مالك 



خدمة تي اوال النن

 يح كهي أون اليهن عبهر اكنترنهت تتهخدمة

عمههى الموههامالت التههي تمههت االطههال  لههك 

عمههههى حسههههابك  والرصههههيد المتههههوفر فههههي

ل حسابك من أي جههاز كمبيهوتر او موبايه

.بسهولة وسرعة وأمان

https://check.qi.iq/


.األعضاء رئيسيني

مصرم الرافدين.

مصرم الرشيد  .



مل ف12
(اتب  الملارف  ي الة اق)متضمن مل  ي ال ا دنن وال شيد 


