
امل�صتندات ال�صخ�صية

- ن�سخة من الهوية ال�سخ�سية للمواطنني العراقيني ون�سخة من جواز ال�سفر وبطاقة الإقامة لغري العراقيني  

-  ن�سخة من قيد العائلة )للمواطنني العراقيني( �سادر عن دائرة الأحوال املدنية  

- اإفادة �سكن حديثة �سادرة عن املختار اأو عن مركز ال�سرطة ول يعود تاريخها لأكرث من �سهر  

امل�ستندات املتعلقة بنوع العمل واملدخول يف حال كان طالب القر�ض موظفاً

- اإفادة دخل حديثة ل يعود تاريخها لأكرث من �سهر معّباأة وفقًا لنموذج بنك بيبلو�س  

- ن�سخة من �سهادة ت�سجيل ال�سركة التي يعمل فيها طالب القر�س )القطاع اخلا�س(  

- ن�سخة من عقد العمل )اأو تاأييد من اجلهة التي يعمل لديها(  

- �سهادة مديونية من امل�سرف حيث يتم حتويل الراتب  

امل�ستندات املتعلقة باملدخول يف حال مل يكن طالب القر�ض موظفاً

- ت�سريح باملدخول لل�سنتني املن�سرمتني وفقًا لنموذج بنك بيبلو�س  

- ك�سف ح�ساب م�سريف للأ�سهر الـ12 املن�سرمة )يف حال وجد(  

- بيانات مالية مدققة لل�سنتني املن�سرمتني )يف حال وجدت(  

- الدفاتر اليومية، �سجلت املبيعات، عقود، اأجندات اأو اأي م�ستند اآخر يثبت املدخول يف حال عدم توفر ك�سف ح�ساب م�سريف اأو بيانات مالية مدققة  

امل�ستندات املتعلقة بالعمل ومركزه يف حال مل يكن طالب القر�ض موظفاً

اإذا كان طالب القر�س �ساحب م�سروع فردي  .1

- �سورة عن �سهادة الت�سجيل  

- الأمر الإداري ال�سادر عن املديرية العامة لت�سجيل ال�سركات  

- �سورة عن عقد التاأ�سي�س  

يجب اأن تكون جميع امل�ستندات املذكورة اأعله م�سدقة وفقًا للأ�سول من املديرية العامة لت�سجيل ال�سركات ول يعود تاريخها لأكرث من �سهر.

اإذا كان طالب القر�س تاجرًا  .2

- �سورة عن هوية التاجر ال�سادرة عن غرفة التجارة وال�سناعة  

اإذا كان طالب القر�س �ساحب مهنة حرة  .3

- اإجازة ممار�سة املهنة �سادرة عن البلدية اأو وزارة ال�سحة اأو ال�سياحة اأو اأي مرجع ر�سمي اآخر  

م�ستندات اأخرى

م�ستندات تثبت هدف القر�س وفقا لتقدير امل�سرف:

يف حال كان هدف القر�س ترميم منزل، تطلب امل�ستندات التالية:  .1

- رخ�سة �سادرة عن البلدية ت�سمح بتنفيذ اأعمال الرتميم مع حتديدها )يف حال وجودها(  

- �سند ملكية حديث �سادر عن الدوائر العقارية املخت�سة ومرتجم اإىل العربية، يبنّي الإ�سارات واحلجوزات املوجودة على العقار )يف حال وجودها(  

- بيان يثبت اأعمال الرتميم )عرو�س اأ�سعار، فاتورة، اأو منوذج باأعمال الرتميم موّقع من الزبون اأو من املهند�س(  

- تقرير خربة للعقار   

يف حال �سراء �سيارة، تطلب امل�ستندات التالية:  .2

- »مانيف�ست« �سادر عن وكيل ال�سيارة )البائع( يت�سمن موا�سفاتها )النوع، املوديل، �سنة ال�سنع، ورقم ال�سا�سيه( بالإ�سافة اإىل �سعرها.  

يحق لبنك بيبلو�س �س.م.ل. طلب اأي م�ستندات اإ�سافية من طالب القر�س وقبول اأو رف�س اأي طلب.

القر�ض ال�سخ�سي 
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