
م/الشركة العراقية لضمان الودائع

حرصًا على إدامة أواصر الثقة بين مصرفنا وزبائننا الكرام، نود إبالغكم بانضمام مصرفنا للشركة العراقية لضمان الودائع كعضو مؤسس وبالشراكة مع 
العديد من المصارف الحكومية واألهلية( تحت إشراف البنك المركزي العراقي. إن الهدف من تأسيس هذه الشركة هو حماية أموال المودعين والمحافظة 
على حقوقهم وزيادة ثقتهم بالقطاع المصرفي لتحقيق االستقرار المالي والمصلحة العامة للمجتمع، وتوفير غطاء لضمان ودائع الجمهور لدى المصارف 

العراقية والحد من ظاهرة اكتناز األموال.

إن دور الشركة هو دور تعويضي بحيث أنها تقوم بمراقبة استخدام ودائع من قبل المصارف وتحرص أن يكون االستخدام سليمًا وال يتعارض مع المعايير 
والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي. كما نود اإلشارة إلى أن ودائع المصرف خاضعة للتأمين من قبل شركة ضمان الودائع.

إن نسبة التعويض تكون بحد أقصى )150,000,000( مائة وخمسين مليون دينار عراقي لكل مودع يقرر البنك المركزي تصفيته –

المبالغ التي تكون )100,000,000( مائة مليون دينار عراقي وأقل تكون نسبة التعويض 51% من مبلغ الوديعة –

المبالغ التي تزيد عن )100,000,000( مائة مليون دينار عراقي تكون نسبة التعويض 25% من مبلغ الوديعة –



Iraqi Company for Deposits Insurance

In order to increase the confidence between our bank and our valued clients, we would like to inform you that our bank became 
one of the founding members of the Iraqi Company for Deposit Insurance, with the contribution of many governmental and 
private banks under the supervision of the Central Bank of Iraq.

The objective of establishing this company is to protect depositors’ money, preserve their rights, and increase their confidence 
in the banking sector to achieve financial stability for our society, and to provide a guarantee for the clients’ deposits with Iraqi 
banks and reduce hoarding money.

The role of the company is a compensatory one, as it monitors the use of clients’ deposits by the banks and ensures that the 
use does not conflict with the standards and instructions issued by the Central Bank of Iraq. Furthermore, please note that bank 
deposits are subject to insurance by the Deposit Insurance Company.

 – The compensation rate is a maximum (150,000,000) One Hundred Fifty Million Iraqi Dinars for each depositor that the Cen-
tral Bank decides to liquidate

 – For amounts that are (100,000,000) One Hundred Million Iraqi Dinars or less, the compensation percentage is 51% of the 
deposit amount

 – For amounts exceeding (100,000,000) One Hundred Million Iraqi Dinars, the compensation percentage is 25% of the de-
posit amount


