
خدمة فتح
احلساب ا�لك�و� 



خدمة فتح احلساب ا�لك�و� هو يخص عمالء التوطني، لتكون عملية بسيطة وسريعة.

اخلدمة تخص العمالء املقيمني بالعراق فقط.

اخلدمة مقدمة لعمالء القطاعني العام (أي احلكومي) واخلاص فيما يتعلق بتوطني رواتبهم.



تسجيل بخدمة فتح احلساب ا�لك�و�
من املصرف ا�هلي العراقي



لفتح احلساب،قم بزيارة موقع املصرف ا�هلي العراقي على الرابط التا�:

� � �� � ���� � � �� � ���� �� � �

القيام باختيار أيكونة ا�هلي اكس£س. 



عملية التسجيل

سيتم توجيهكم إ¨ شاشة جديدة للقيام 
بعملية التسجيل أو الدخول للنظام بإستخدام 

رمز دخول مت إنشاؤه سابق¯ من قبلكم.
للقيام باالستعالم عن طلب سابق:

الرجاء إدخال رقم الهاتف 
كلمة السر

النقر على الدخول 
للقيام بعملية التسجيل ملستخدم جديد 

القيام بنقر التسجيل.

التسجيل

عند القيام باختيار التسجيل، يجب ا�جابة على 
ا�سئلة التالية:

هل حتمل اجلنسية العراقية ؟
ا�جابة على أسئلة إعرف عميلك

ثم عملية إنشاء اسم املستخدم  وكلمة السر 



التسجيل

رقم الهاتف:
الرجاء إدخال رقم هاتف عراقي فعال

كلمة السر
يجب أن تتكون من ٧ إ¨ ١٤ خانة، خليط من أحرف و 

أرقام
ميكن قبول أحرف خاصة

ميكن قبول أحرف إجنليزية
ميكن قبول أحرف عربية
ميكن قبول أرقام عربية

كلمة السر حساسة 
تأكيد كلمة السر

النقر على التسجيل 

التسجيل

عند اخيتار التسجيل، سيتم إرسال رسالة رمز 
الدخول ملرة واحدة إ¨ رقم الهاتف الذي قمت 
بعملية التسجيل به، ثم قم بإدخاله بحقل رمز 

الدخول ملرة واحدة.
عند عملية ا�دخال، يرجى الضعط على 

"حتقق".
عند التحقق من ا�دخال الصحيح، ستنتقل ا¨ 

شاشة تعبئة البيانات لعملية فتح احلساب. 



التفاصيل الشخصية

الرجاء إدخال التفاصيل الشخصية:
االسم بالكامل باللغة العربية وأن ال يتجاوز عدد 

اخلانات عن ٢٥ خانة. 
االسم بالغة ا�جنليزية، وأن ال يتجاوز عدد اخلانات 

عن ٢٥ خانة.
الرجاء إدخال اسم ا�م املكون من أربع مقاطع 

باللغة العربية.
الرجاء ادخال تاريخ امليالد على أن تكون لست أقل 

من ١٨ عام.
الرجاء حتديد اجلنس

الرجاء اختيار نوع الوثيقة لصاحب احلساب وتعبئة 
بياناتها 

شهادة اجلنسية العراقية
رقم الشهادة املكون من ٧ خانات

تاريخ ا�صدار
البطاقة الوطنية املوحدة 

رقم البطاقة الوطنية املوحدة املكونة من ١٢ خانة
تاريخ ا�صدار
تاريخ النتهاء

الرقم الوطني
ا�جابة على ا�سئلة التالية:

هل لديك جواز سفر، إذا نعم سيتم إظهار حقول 
لتعبئة بياناتك

احلالة االجتماعية 
مستوى التعليم



تفاصيل العنوان

الرجاء إدخال تفاصيل العناوين لديك حسب التا� 
باللغة العربية:

اسم احملافظة
احمللة

اسم ورقم الزقاق
رقم املنزل

اسم أقرب نقطة دالة على موقع السكن
عنوان العمل بالتفصيل 

تفاصيل االتصال

يرجى استكمال البيانات التالية:

الدولة و أرقام الهواتف ستظهر تلقائي¯، مثل 
رقم الهاتف والذي قمت بإدخاله Ú بداية 

عملية التسجيل هذه
اذا كان لديك بريد إلك�و� يرجى إدخاله

ا�جابة على ا�سئلة التالية
هل ترغب باحلصول على بطاقة صراف آ�؟

هل ترغب باحلصول على متويل من املصرف؟
اسم الفرع الذي ترغب بفتح احلساب به



معلومات العمل

الرجاء إدخال معلومات العمل التالية:
مصدر الدخل

الدخل الشهري
الدخل السنوي 

مصادر دخل أخرى
إدخال املسمى الوظيفي وجهة العمل (اجلهة 

احلكومية)
هل أنت شخص ذو تأثÞ سياسي؟

هل أنت املستفيد احلقيقي من احلساب؟

حتميل الوثائق

يرجى حتميل الوثائق التالية:
إذا كان لديك شهادة اجلنسية العراقية، يرجى 

إرفاق التا�:
١- شهادة اجلنسية العراقية

٢- بطاقة السكن
٣- هوية ا�حوال

إذا كان لديك البطاقة الوطنية املوحدة، يرجى 
إرفاق التا�:

١- البطاقة الوطنية املوحدة 
٢- بطاقة السكن

٣- جواز السفر إن وجد




