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INTERNET BANKING 
وقتايفيحسابهالدارةالمستخدمتساعدطريقةهي

طريقعناماالماليةبالحركاتوالقياممكانايومن

/https://mobile.inibiq.iq/IBSالرابطخاللمنالمتصفح

منننن ( INIB MOBILE)او عنننن طرينننق تحميننن  الت  ينننق

apple storeاوGoogle Play

واعداداستعمالطريقةعلىسيساعدكالمستندهذا

الت  يق
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https://mobile.inibiq.iq/IBS/


المحتويات 

خلق مستخدم جديد

فقدان كلمة السر

الواجهة الرئيسية

 الحسابات

 كشف حساب

 التحويالت المالية

 طل ات دفتر الشيكات

 بيانات الشخصية

 مركز المعلومات

ال ريد االلكتروني
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خلق مستخدم جديد

فتح الرابط الخاص بالمصرف 

Step 1

الضغط على انشاء مستخد جديد 

Step 2



بعد اكمال ادخال ال يانات 

الم لوبة ستص  رسالة من 

INIB  تحتوي على الرمز

الخاص بالمستخدم 

اختيار اسم الفرع 

ادخال رقم حساب 

العمي  

ادخال رقم الهوية 

ادخال تاريخ الميالد 

ذتنفيثم الضغط على 



خلق مستخدم جديد

فتح الرابط الخاص بالمصرف 

الضغط على انشاء مستخد جديد 



اختيار اسم الفرع 

ادخال رقم حساب 

العمي  

ادخال رقم الهوية 

ادخال تاريخ الميالد 

ة بعد اكمال ادخال ال يانات الم لوب

تحتوي على  INIBستص  رسالة من 

الرمز الجديد

ذتنفيثم الضغط على 



( رقم الحساب )ادخال رمز المستخدم 

ادخ  االرقام الم ينة في الشاشة 

الضغط على التالي       

Step 1

Step 2

Step 3



ادخال الرمز الخاص بالمستخدم

الضغط على التالي    
Step 5

Step 4



الواجهة الرئيسية



الحسابات
:تحتوي على 

ملخص الحساب•

تعريف اسم مستعار •



يظهر هنا رقم 

الحساب المصرفي 

الخاص بالزبون مع 

IBAN

الرصيد المتوفر 

لالستعمال 

المتوف)الرصيد الكام  

(  مع المحجوز

ملخص الحساب 



اب عند تغير اسم الحس

هذا االسم سيتغير 

ادخال االسم الجديد هنا 

فيذثم الضغط على تن

تعريف اسم 

مستعار للحساب 



ملخص الحساب
في هذه الشاشة تظهر ك  

الحسابات الخاصة بالزبون 

والرصيد لك  حساب



كشف الحساب

ملف معلومات •

ةالحركات التاريخي



ملف معلومات 

الحركات التاريخية
في هذه الشاشة تظهر يمكن 

للزبون القيام بكشف حساب

حسب فترة زمنية 

اختيار الحساب

يخ تحديد التار

غ تحديد الم ل

(سحب,ايداع )نوع الحركة 

ثم الضغط على التالي



تحويالت مالية
يتحوي  بين حسابات•

د اخرتحوي  الى مستفي•



تحوي  بين حسابات العمي 
الزبون من التحوي  بين 0هذا الشاشة تمكن

التحوي  من ) حساباته على س ي  المثال 

الحساب الجاري الى حساب االدخار او 

( بالعكس 

اختيار الحساب المحول منه 

اختيار الحساب المحول اليه 

الم لغ المراد تحويله

اختيار واحدة من المالحظات المتاحة

ية الضغط على التالي الكمال العمل

ادخال ال يانات 
Step 1



مراجعة ال يانات
Step 2

تظهر في هذه الشاشة ال يانات التي

تم ادخالها 

عند االنتقال الى هذه 

الشاشة يص  رمز 

الى الزبون كما هو 

موضح هنا 

كتابة  الرمز هنا 



التحوي  الى مستفيد اخر
  في هذه الشاشة يمكن للزبون ان يقوم بتحوي

م لغ معين الى زبون اخر على ان يكون 

الزبون االخر لديه حساب لدى مصرف نور 

ادخال حساب العراق االسالمي

المراد التحوي  

منه 
ادخال حساب المراد التحوي  

منه 

الم لغ المراد تحويله

اختيار واحدة من 

المالحظات المتاحة 

ال الضغط على التالي الكم

العملية 



عند اضافة مستفيد ستظهر هذه 

النافذة 

( اللقب)ادخال الكنية 

ادخال اسم المستفيد 

او اختيار اما االضافة باستخدام رقم حساب العمي 

IBANدك به وبكال الحالتين يقوم المستفيد بتزوي

اختيار الفرع 

ادخال رقم حساب المستفيد 

تحديد العملة 

اختيار نوع الحساب 



مراجعة ال يانات
Step 2

تظهر في هذه الشاشة ال يانات التي

تم ادخالها 

عند االنتقال الى هذه 

الشاشة يص  رمز 

الى الزبون كما هو 

موضح هنا 

كتابة  الرمز هنا 



طلب دفتر شيكات



اختيار الحساب 

اختيار عدد االوراق

عدد الدفاتر الم لوبة

اختيار فرع التسليم

ادخال اسم المستلم 



عند اكمال ادخال ال يانات 

تظهر هذه النافرة الكمال 

يذ العملية الضغط على تنف



0780010101: للمزيد من المعلومات يرجى التواص  مع خدمة الزبائن


