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 املصسف الصىاعي

 نسم الدزاساث والػملُاث املصسقُت 
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لجماًت املستهلَ الدلُل الاسترشادي  البىَ املسيصي الػساقي الىازدة في جىكُرا لخػلُماث

ًاث الخدىٍل املالي ومصودي خدماث الدقؼ الالٌترووي و  واملخظمىت جىب التزام املصازف وشس

ص مباديء الاقصاح والشكاقُت في املػامالث املالُت  املستهلَبمباديء وحػلُماث خماًت  لخػٍص

تفي اطاز الخػامال واملصسقُت   .. مػهم ث الجاٍز

 و 
 
    خدماث املصسقُت بىطىح وصدم الجهدًم أهمُت ظسوزة و املصسف الصىاعي بمً  اًماها

                 دون ان جإدي الى الاطساز ه املسسىمت وجدهُو اهداقهجاح الػملُت املصسقُت أو وشكاقُت 

َ الاساس ي في الػمل  مبأغخبازهويسب ثهتهم  بمصالح املخػاملين مػه مً الجمهىز                    الشٍس

                 بما ججىُبهم املمازساث الخاطئت واملشبىهت و حماًتهم و جخاذ الاجساءاث الٌكُلت لوأ املصسفي

بػدالت ومىدهم خو الخظلم غىد خصُى ما ًخالل ذلَ  ه املخىىغتخصىلهم غلى خدماج ًظمً

ألاوشطت شسح وجكصُل لمخػاملين مػه واملخمثل بصبائىه ولالخىغىي والخثهُكي لدوز املصسف ابساش و 

ادة ثهاقالخدماث لو  ص ندزتهم غلى اجخاذ الهسازاث التي جظمً خماًتهم وخصىلهم تهم وثهتهم ٍص وحػٍص

أغداد ووشس  طىابط وحػلُماث قهد نمىا ب، غلى الخدماث بىطىح وخسب مخطلباتهم واخخُاجاتهم 

غلى شبائً املصسف واملخػاملين مػه مً املىاطىين واملىظكين والجهاث الحٌىمُت والاهلُت خصُى 

 . ًخم الاسترشاد بهغمل  لدلُلخٌىن  تالخدماث املصسقُ
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 شبائيىا الٌسام              

 للخىاصل مػٌموسائلىا هره 

 

 
 : املىنؼ الالٌترووي للمصسف  wwwindbk.gov.iq       

 : د الالٌترووي للمصسف         info@indbk.gov.iqالبًر

 : د الالٌترووي ملٌخب املدًس الػام  ceo_0ffice@indbk.gov.iq   البًر

 :د الالٌترووي لىخدة الخىغُت وخماًت الجمهىز  awarenessunit@indbk.gov.iqالبًر

   : ٍاوي املصسف   07728151155هاجل ش

  ٍاوي ٍاجب /اسخمازة الش ٍاوي الادازة الػامت والكسوع وامل  صىادًو ش

  ٍاجب  مدزاء الانسام والكسوع وامل
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ـــد ألالــــٌتروهـــي لــــكسوع                                  ً والبًر ٍاجب  أزنـــام الــهــىاجل والػــىاٍو  الــــمــــصسفوم

 البريد االلكتروني رقم الهاتف العنوان اسم الفرع
الكسع 

921السئِس ي/  

 بؿداد/السىَ/ساخت الخالوي

 /نسب جهاطؼ الخالوي
07702523188 br.main@indbk.gov.iq 

926باب الحىائج/  
ٍاظمُت/ الشىصه/باب بؿداد/ ال

هابل مصسف الاسدثماز الػساقيمالهبلت/  
07801619011 br.hawaaj@indbk.gov.iq 

924الصغكساهُت/  
السبُؼ/نسب بؿداد/ الصغكساهُت/ شازع 

ت  الشسيت الػامت للصىاغاث الٌُمُاٍو
07716228257 br.zafraniah@indbk.gov.iq 

928ساخت بيروث/  
 3ش/ 503/حي الىُل مبؿداد /ساخت بيروث

1/21داز   
07712938744 br.beirutsquare@indbk.gov.iq 

927الٌساز/  

و /الحي الصىاعيالىجل / طٍس

الىجل/يىقت/مهابل جامػت 

الٌىقت/بالهسب مً دائسة وشازة 

يُت  الخجازة/البطانت الخمٍى

07809078616 br.karar@indbk.gov.iq 

925البصسة/  br.basra@indbk.gov.iq 07801230726  الػشاز - البصسة  

923هِىىي/  
/نسب جامػت الجامػت/حي  املىصل

/املجمؼ السئاس ياملىصل  
07701650526 br.mosul@indbk.gov.iq 

922بابل/  
دائسة الدسجُل بابل/حي بابل/مهابل 

 الػهازي في بابل
07730705445 br.babil@indbk.gov.iq 

929يسبالء/  
الشسنُت/مهابل يسبالء املهدست /الػباسُت 

 مجلس مداقظت يسبالء
07723662943 br.Karbala@indbk.gov.iq 

مٌخب الخأمين 

انُت/ 930الػس  
 Off.insu.iq@indbk.gov.iq 07706968900 ساخت غهبت بً هاقؼ/شازع خالد بً الىلُد

قسع مكىطُت 

 الاهخخاباث

بؿداد/مبنى الاماهت الػامت ملجلس الىشزاء 

/املكىطُت الػلُا املسخهلت 

 لالهخخاباث/املٌخب الىطني

07806999904 Off.ihec@indbk.gov.iq 

 مكتب التقاعد
الخهاغد  هُئت–بؿداد/ساخت الىثبت 

 الىطىُت
07707837810 br.pension@indbk.gov.iq 

mailto:br.Karbala@indbk.gov.iq
mailto:Off.insu.iq@indbk.gov.iq
mailto:br.pension@indbk.gov.iq
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 اهىاع الخدماث املصسقُت 

 

 
 قُما ًلي اهم الخدماث املصسقُت التي ًهدمها املصسف لصبائىه :

 

ًاث و  تالجاٍز اثقخذ الحساب (1  . الخاصت والاقسادخساباث الخىقير للجهاث الحٌىمُت والشس

 .نبُى الىدائؼ الىهدًت مً الجهاث الحٌىمُت وؾير الحٌىمُت (2

ؼ ال (3 ت جمىٍل املشاَز  .مً امىاُ املصسف الراجُت صىاغُت والخجاٍز

ؼ الصؿيرة واملخىسطت والٌبيرة ال (4 ت جمىٍل املشاَز ت مً امىاُ صىاغُت والخجاٍز والخدمُت والاسدثماٍز

 مبادزاث البىَ املسيصي الػساقي .

ٍان و  مىذ  (5  الصخصُت ونسوض السُازاث ملىظكي الدولت .  الهسوضنسوض الاس

 أصداز خطاباث الظمان . (6

 .  بأهىاغها  صٌىىالأصداز  (7

 ( وهي :MASTER CARD)الالٌتروهُت الػاملُت بطاناث الأصداز  (8

 . بطاناث السواجب للمىطىت زواجبهم في املصسف 

 . بطاناث الصبائً الػامت 

  البطاناث ألائخماهُت . 

 . الالٌتروهُت املصسقُت غبر املباًل والاهترهِذ   جهدًم الخدماث  (9

 جىكُر الحىالاث املحلُت والدولُت . (10

ًاث دوائس الدولت و جىطين زواجب مىظكي  (11  والخاصت . الػامتالشس
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 . والاقسادؾير الحٌىمُت خساباث الخىقير للجهاث الحٌىمُت و و  تالجاٍز اثقخذ الحساب                   

 

 

 

ت  ًاث الخاصت والاقسادًهىم املصسف بكخذ  الحساباث الجاٍز ألؾساض السحب والاًداع في  للجهاث الحٌىمُت والشس

ت أو غىد مىذ الهسوض ، وللمىظكين ألؾساض جىطين السواجب  وللمىاطىين الساؾبين الحصُى الخػامالث السسمُت والخجاٍز

 غلى البطاناث الالٌتروهُت .
 

  

ٍاث املطلىبت ل      ٍيز والدول الػساقي  الجازي بػملتي الدًىاز  كخذ  الحساباملسخمس  ألمٍس

  
      

 

  قساد الطبُػُين املهُمين داخل الػسامالا/ 

ت ألخىاُ املدهُت وشهادة الجيسُت ) أو البطانت املىخدة في  وسخت ملىهت ،  ألصلُت واملسخيسخت ملىهت ازها( خالت أصدهٍى

 ثالثت صىز طىئُت ملىهت .،  مً جىاش السكس 

 ًالت  / قخذ الحساب بالى

ٍاجب الػدُ  ًالت زسمُت مصدنت مً ال ل الىيُل و ل والىيُل ، صالخُت قخذ الحساب ،جخظمً جخٍى خهىم  بدظىز املًى

 .السحب وألًداع وأي خهىم أخسي 

 للػساقي ؾير املهُم في الػساماب قخذ الحس / 

انُت ومصدنت في وشازة الخازجُت والبىَ املسيصي الػساقي والهُئت الػامت للظسائب  ًالت أصىلُت صادزة مً السكازة الػس و

ل مصدنت مً ، مخظمىت خو قخذ الحساب وخو السحب والاًداع أو أي خهىم أخسي  صحت الصدوز مؼ شهادة خُاة املًى

ان مكػىلها غىد الخػامل بها .الجهاث املخخص  ت والخأيد مً سٍس

 قخذ الحساب لؿير الػساقي مً الػسب وألجاهب / 

ت ألنامت  ٍاث السسمُت .جىاش السكس أو هٍى  ، املسخمس

  املمىلت ذاجُا"قخذ الحساب للجهاث الحٌىمُت  / 

اقهت ألدازة الػامت للمصسف  حسمُت املخىلين بخىنُؼ الؿسض مً قخذ الحساب ، اسم الكسع املساد قخذ الحساب قُه ،  ، مى

َ الحساب وجىنُؼ الصٌىىاملخىلين بالٌخب السسمُت و  انُؼ املخىلين وأخخام الدائسة ،  خدٍس  .هماذج جى
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  قخذ الحساب الجازي للجهاث الحٌىمُت 
 
ا  / املمىلت مسيٍص

اقهت وشازة املالُت  املساد قخذ الحساب  اسم الكسع، ىهدًت مبِىت الؿسض مً قخذ الحساب الدائسة املحاسبت  -اسخدصاُ مى

َ الحساب وجىنُؼ الصٌىىاملخىلين بحسمُت املخىلين بخىنُؼ الٌخب السسمُت و ،  قُه  انُؼ املخىلين  ،  خدٍس هماذج جى

 .وأخخام الدائسة

 ُت وقسوغهاقخذ الحساب للمصازف املحل / 

اقهت ألدازة الػامت اسخدصاُ  لها بكخذ الحساب للمصسف  مى الؿسض مً قخذ الحساب ، اسم الكسع املساد قخذ  ، وجخٍى

َ الحساب وجىنُؼ الصٌىىاملخىلين بحسمُت املخىلين بخىنُؼ الٌخب السسمُت و الحساب قُه ،   انُؼ  ،  خدٍس هماذج جى

 .املصسف او قسغه املخىلين وأخخام 

. 

 قخذ الحساب بالػملت ألجىبُت  / 

اقهت وشازة املالُت والبىَ املسيصي الػساقي ٍاث املطلىبت خسب هىع الصبىن  أسخدصاُ مى  .باألطاقت الى املسخمس

 

 

 

 

 ًاث الهطاع املخخلط اقهتطلب ، جهدًم /قخذ الحساب الجازي لشس ت الجهت صادنمو الشسيت  مجلس أدازة مى

َ الحساب وجىنُؼ الصٌىى املخىلين ببخىنُؼ الٌخب السسمُت و حسمُت املخىلين ،  الهطاغُت  انُؼ ، خدٍس هماذج جى

هائمت أليثر اللشسيت لآخس مدظس أجخماع ، الحساباث الخخامُت للشسيت  ، غهد جأسِس الشسيت ، املخىلين وأخخام الدائسة 

ٍاث املدًس املكىض .خػُين املدًس املكىض وجددًد صالخُاجبمدظس أجخماع مجلس أدازة الري ، مً سىت   ه .مسخمس

 ًاث املحدودة والجمػُاث والىهاباث والىىادي واللجان  قخذ الحساب ًاث الهطاع الخاص والشس لشس

ٍاجـبو  ت بمىذ صالخُاث ، الىظام الداخلي املصادم غلُه مً الجهت الهطاغُت ، غهد الخأسِس  /امل نساز الهُئت الاداٍز

 الخىنُؼ والسحب وألًداع .

   ًاث الصيرقت الحسابقخذ  أجاشة الخأسِس الصادزة مً البىَ املسيصي الػساقي . /لشس

 في الػسام ، طلب مً زئِس الهُئت الدبلىماسُت /قخذ الحساب للهُئاث الدبلىماسُت والسكازاث والهىصلُاث 

انُت  اقهت وشازة الخازجُت الػس  صالخُاث املخىلين بكخذ الحساب والسحب وألًداع والخىنُؼ . ،أسخدصاُ مى
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  ًاث الاجىبُت الػاملت في الػس وثُهت ، صىزة مصدنت مً غهد جأسِس الشسيت  /ماقخذ الحساب لكسوع وويالء الشس

انُت أو أجاشة الػمل السسمُت في الػسامالدسجُل  ًاث في وشازة الخجازة الػس صالخُاث املخىلين بكخذ  ،  في دائسة مسجل الشس

اقهت هُئت ألسدثماز ، الحساب والسحب والاًداع والخىنُؼ  ت السٌىُتمى ؼ ألسدثماٍز  . للمشاَز
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  الصبىن وخهىم  التزاماث

ًاقت الخدماث املصسقُت املهدمت مً  املصسف وخسب الخػلُماث الصادزة  (1  . ٍل خدمتلًدو للصبىن الاسخكادة مً 

 .الاًداع بىكس غملت الحساب جٌىن غملُت  (2

ع ل زجىع  (3 ت مً نبله وجهُُدبصسف جمُؼ الصٌىى والسحىباث ال قُهًكىض الصبىن املصسف جكٍى نُمت هره  جاٍز

 ه .الصٌىى او السحىباث غلى خساب

د غً املبلـ املىد مامتى شاء مً خسابه ب لصبىن اجساء السحب ًدو ل (4  .خسب اجساءاث املصسف بالسحبع و ل ًٍص

 .هماذج مػخمدة  او غملُاث السحب مً الحساباث ًمًٌ اجساؤها وقها لىىع الحساب باسخػماُ صٌىى جمُؼ (5

 املهدمت .غلى املػلىماث  حؿُيراث  جطسأباإلبالؽ غً اي  غلى حػهد الصبىن جىنُؼ  (6

لو ان ٌسخػمل الصٌىى وهماذج السحىباث املػخمدة واملسلمت الُه مً نبل املصسف مً اجل اجساء غملُاث جخػ (7

س  ودون جدمل اي مسإولُت ان ًسقوصسف دسابه املكخىح في املصسف وبػٌست قللمب ًان وبدون جبًر صسف  عفي اي ونذ 

هرا الاغتراض غلى الري ل ًدو له ًل او اي مً الصٌىى وسىداث السحب واوامس الدقؼ الخطُت املىنػت مً الصبىن 

خدملألا   .الىاججت غً ذلَ املسإولُت املطلهت  جساء ٍو

صسح  (8  املجهص له الدقتر اي سحب ًخم بمىجب اوزامبمسئىلُخه غً أن ًداقظ غلى دقتر الصٌىى الصادز مً املصسف ٍو

 في جمُؼ الحالث الىاشئت غً 
 
ػخبر مخطئا س و َو الصادزة مىه او مً سخػماُ ألا  ئساءةاو غً ُه غدم املحاقظت غلالتزٍو

 ذلَ . وجدمله مسإولُت الؿير 

ريس قُه زنم الحساب الجازي ًمً مسيص الشسطت الصادز خبلُـ غلى الصبىن جهدًم  يخاب الفي خالت طُاع دقتر الصٌىى  (9

 بػد اهتهاء هره الاجساءاث .الا  د ول ًصود بدقتر جدًدوحسلسل ازنام الدقتر املكهى 

 

 

 

ت والخىقير بػملتي الدًىاز  ٍيمبالـ الحد الادوى لكخذ الحساباث الجاٍز  الػساقي والدولز الامٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ث
اسم 

 الحساب

 طبُػت 

 الصبىن 

مبلـ الحد 

 /دًىازالادوى

مبلـ الحد الادوى 

ٍي  دولز امٍس

 - - جىطين زواجب جازي   (1

 500 الل 500 اقساد  جازي   (2

ًاث جازي   (3  1000 ( ملُىن 1)  شس

 100 الل 100 اقساد جىقير  (4
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 ( MASTER CARDالالٌتروهُت الػاملُت )بطاناث الأصداز                  

 
 

 

 (  الػاملُت :MASTER CARDًهىم املصسف بأصداز البطاناث الالٌتروهُت الخالُت بترخُص مً شسيت )
 

 بطاناث السواجب  (1

ًاث الػامت والخاصت امل  ىطىت زواجبهم في املصسف .وجمىذ ملىظكي املصسف وملىظكي دوائس الدولت والشس

 الصبائً الػامت .بطاناث  (2

ٍاقت املىاطىين وهي بطاناث مسبىنت الدقؼ بػملتي الدًىاز والدولز .  جمىذ ل

 . البطاناث ألائخماهُت  (3

 :بسهىف انساض مدددة لهاء طماهاث و للكئاث الخالُت بػملتي الدًىاز والدولز  وجمىذ

 

ٍاث والىثائو املطلىبت   املسخمس

 صىزة شخصُت (1

ٍاث السسمُت  (2  املسخمس

 جىاش السكس (3

 

 

 

   :  املىطىت زواجبهم في املصسف وخسب السهىف :
 
 اول

  ( ملُىن دًىاز20ومً بدزجتهم )السادة الىشزاء 

 ( ملُىن دًىاز15السادة ويالء الىشزاء ومً بدزجتهم ) 

 ( ملُىن دًىاز10السادة املدزاء الػامىن ) 

 املىظكىن خسب الحالت املػسوطت غلى اللجىت الائخماهُت 

   ممً لديهم حػامالث مؼ املصسف (VIP)وشبائً املصسف  الهطاع الخاصاملىاطىىن مً ثاهُا  :  
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 مىذ الهسوض والدسهُالث                 

 

 

 

ؼ  ت الالهطاع الخاص ًهىم املصسف بمىذ الهسوض والدسهُالث ملشاَز ت صىاغُت والخجاٍز والخدمُت والاسدثماٍز

ٍان و و  لهاء طماهاث مخخلكت وخسب هىع الصخصُت ونسوض السُازاث ملىظكي دوائس الدولت  الهسوضنسوض الاس

 . املطلىب  الهسض
 

 اهىاع الهسوض 

ؼ الصىاغُت لالبىَ املسيصي الػساقي مبادزة نسوض  (1 ت  والخدمُتلمشاَز الهائمت وجدذ الخأسِس الحاصلت الاسدثماٍز

ت الػامت للخىمُت الصىاغُت لهاء  ٍائىه ، غلى أجاشة مً املدًٍس ت  .وثُهت جأمين طمان املشسوع وم  ، طماهاث غهاٍز

ؼ الصىاغُت لالبىَ املسيصي الػساقي مبادزة نسوض  (2 الهائمت وجدذ الخأسِس الحاصلت غلى الصؿيرة واملخىسطت لمشاَز

ت الػامت للخىمُت الصىاغُت  ت أجاشة مً املدًٍس  .وثُهت جأمين و لهاء طماهاث غهاٍز

بظماهت لهسوض السٌىُت ملىظكي دوائس الدولت املىطىت زواجبهم في املصسف لالبىَ املسيصي الػساقي مبادزة نسوض  (3

ت .  غهاٍز

ٍان والبىاءالهسوض ال (4  أو يكُل  بظمان  ملىظكي دوائس الدولت املىطىت زواجبهم في املصسف صخصُت ونسوض الاس

 ت .غهاٍز تالسداد او طماهغلى الحُاة وخطس غدم  جهدًم وثُهت جأمين

ؼ النسوض وحسهُالث ل (5 ل املشاَز ت خمٍى لهاء مً امىاُ املصسف الراجُت والخدمُت ومدطاث الخػبئت صىاغُت والخجاٍز

ت ووثُهت جأمين   .طماهاث غهاٍز

ًاث بالخػاون مؼ السُازاث للمىاطىين واملىظكين لشساء نسوض  (6 واملىظكين  لمىاطىين لٍمىذ و السُازاث بُؼ شس

 .والحجص غلى السُازة وثُهت جأمين بظماهت شخصُت و املصسف املىطىت زواجبهم في 

 

 


