Address/ Phone no. رقم الهاتف/العنوان
 شارع الرشيد-بغداد
 حي الرشيد/  االدارة العامة/ مصرف الرشيد
25  شارع, 110  محلة,
 شارع فلسطين-بغداد
 شارع الرشيد-بغداد
+964 770 011 5122
شارع يافا مجاور جسر/  كرادة مريم/ بغداد
السنك
+964 773 620 1530 - 773 543 3041
22  بناية،16 شارع، 609 حي املنصور محلة
+964 7901944250
150/65  بناية-17  شارع-  كرادة خارج-بغداد
قرب املسرح الوطني
+964 7902588766
 قرب فندق121  مبنى9  ش102 السعدون ال
ميرديان
بغداد – عرصات الهندية
14  بناية25  زقاق929  محلة/حي بابل
+964 07704891014 -

e-mail/Website - املوقع االلكتروني/البريد
Commercial Banks
Governmental banks
املصارف الحكومية
www.rafidain-bank.gov.iq
Rafidain bank
info@rafidain-bank.gov.iq
rasheedbank.gov.iq
Rasheed bank
rasheedbank.gov.iq/ar/contact
www.indbk.gov.iq
Industrial bank of Iraq
www.indbk.gov.iq/contact-us
www.agbank.gov.iq
Agricultural cooperation bank
shkawey@agbank.gov.iq
reb-iraq.com
Real estate bank

tbi.com.iq
info@tbiraq.com
Private banks (currently operating)
www.bankofbaghdad.com
Branch701@bankofbaghdad.com
cbiq.com.iq
cbiq.info@ahliunited.com
www.imeib.com
main@imeib.com

ت اسماء املصارف التجارية
الر افدين

1

الرشيد

2

الصناعي

3

الزراعي التعاوني

4

العقاري

5

العراقي للتجارة

6

بغداد

7

Commercial bank of Iraq

التجاري العراقي

8

Iraq middle east bank of
investment

الشرق االوسط العراقي
لالستثمار

9

Trade bank Iraq
املصارف االهلية
Bank of Baghdad

Address/ Phone no. رقم الهاتف/العنوان
7707877038
-902/ محلة- العلوية حي الوحدة-غداد
3724ب.ص-27/  بناية2/زقاق
 ساحة الواثق-حي الوحدة- بغداد
 قرب القصراالبيض-  شارع النضال- بغداد
بغداد – كرادة خارج– عمارة مصرف بابل
 بغداد- الفرع الرئيس ي
+964 772610978
 العلوية-بغداد
+964 7901907114
بغداد – حي الرياض
+964 7805 886 316
 مقابل بدالة العلوية, شارع السعدون, بغداد
 الوزيرية- بغداد
 قرب تقاطع املسبح- الكرادة-بغداد
 رمضان14 بغداد املنصور شارع
+964 7809156079

e-mail/Website - املوقع االلكتروني/البريد

Commercial Banks

ت اسماء املصارف التجارية

ibi-bankiraq.iq
info@ibi-bankiraq.com
www.unitedbank-iq.net
Unitedbank@unitedbank-iq.net
www.mosulbank.com
info.baghdad@almosulbank.iq
bbk.iq
info@bbk.iq
www.nbirq.com
main.branch@nbirq.com
creditbankofiraq.com.iq
creditbankofiraq.com.iq/ar/contact-us.html
www.sumerbankiq.com
www.sumerbankiq.com/contact.html
gcb.iq
gcb.iq/branches-and-atms
www.warka-bank.com
alteqaniya@warka-bank-iq.com
www.unionbank.iq
info@ub-iq.com
www.ashurbank.com
almansour.branch@ashurbank.com

Investment bank of Iraq

االستثمارالعراقي

10

United bank for investment

املتحدة لالستثمار

11

Mosul bank for development
and investment
Babylon bank

املوصل للتمويل
واالستثمار
بابل

12

National bank of iraq

االهلي العراقي

14

Credit bank of iraq

االئتمان العراقي

15

Sumer commercial bank

سومرالتجاري

16

Gulf commercial

الخليج التجاري

17

Warka bank for financial &
finance
Union bank of iraq

الوركاء لالستثمار

18

االتحاد العراقي

19

Ashur international bank for
investment

اشور الدولي لالستثمار

20

13

Address/ Phone no. رقم الهاتف/العنوان
. 14  شارع. 904  محلة/  حي الوحدة/ بغداد
 بريد العلوية3162: ب. ص. 51 بناية
222/192  مبنى99  شارع903 البتاوين محلة
مقابل بدالة العلوية
 حي الكرادة-بغداد
+964 773 377 9777
 شارع النضال-بغداد
+964 770 465 3990
 عرصات الهندية-بغداد
+964 7901-913062
 عرصات الهندية-بغداد
+964 7805660867
/7823783303
19.د/ 5.ز/ 301.م/الوزيرية- بغداد
+964 7905148359- 7904181390
شارع سلمان فائق/الكرادة/بغداد
-موبايل/ 904.حي الوحدة محلة/
+964 7809133031
/ 7809133032
24د-18ز-929 م/حي بابل/الكرادة/بغداد
موبايل+964 7809552911

e-mail/Website - املوقع االلكتروني/البريد
www.mansourbank.com
info@mansourbank.com
www.tib.iq
mainbranch@iraqtransbank.com
rtbank.net
baghdad@rtbank.net
www.alhudabank.com
www.alhudabank.com/contact.php
erbilbank.com.iq
info@erbilbank.com.iq
www.idb.iq
admin@IDB.IQ
Foreign banks فروع املصارف االجنبية
www.ziraatbank.com.iq/aboutus/our-branches
Baghdad@ziraatbank.com
www.byblosbank.com/about/internationalpresence/countries/iraq
iraqoffice@byblosbank.com.lb

www.ibl.com.lb

Commercial Banks
Mansour bank for investment

ت اسماء املصارف التجارية
املنصور لالستثمار
21

Iraq trans bank

عبرالعراق

22

Emerald bank

23

Huda bank

االقليم التجاري
لالستثماروالتمويل
مصرف الهدى

Erbil bank

اربيل

25

International development
bank investment and finance

24

 التنمية الدولي لالستثمار26
والتمويل

27

Byblos bank

زرآت التركي (الزراعي
)التركي
بيبلوس اللبناني

Intercontinental Lebanon

انتركونتيننتال لبنان

29

T.C Ziraat bank

28

Commercial Banks
Beirut bank and Arabic centre

البريد/املوقع االلكتروني e-mail/Website -
BBACIQ@BBAC.com.lb

31

وقف بنك (شركة
مساهمة)

Vakif bank

b953000@erbil.vakifbank .com.tr

32

آيش بنك (شركة
مساهمة)
بنك االعتماد اللبناني

Turkey is bankasi

www.isbank.iq

Credit libanais

Baghdad@creditlibanais.com.lb
creditlb@cbiraq.info

العنوان/رقم الهاتف Address/ Phone no.
بغداد /كرادة خارج /الشارع العام
/قرب معرض الشركة العامة للسيارات
/االسكندرية
 /أربيل /تقاطع كوالن
تحت القنصلية التركية
+964 7501478553
بغداد  -الوزيرية /م/ 301.ز/ 4.بناية7.
+964 7709194450
بغداد /ساحة الواثق /شارع سلمان فائق
+964 7505000111- 77000006650

ت اسماء املصارف التجارية
بنك بيروت والبالد
30
العربية

34

البحراملتوسط

Bankmed

saadd@bankmed.com.lb
fathallahm@bankmed.com.lb

Banque libano francise

36

ستاندرتشارتد

Standard chartered

eblf@cbiraq.info
www.eblf.com
Mohammed.aldelaimy@sc.com
Rula.Albeer@sc.com

بغداد  -الكرادة الشرقية /شارع سبع قصور
+964 7704849773
/7704849774
بغداد /كرادة

37

فرنسبنك

fransbank

info@fransabankiraq.com
fransa@cbiraq.info

33

 35البنك اللبناني الفرنس ي

بغداد/عرصات الهندية /الكرادة الشرقية -
البو شجاع
محلة/ 925.زقاق/ 32.قطعة رقم 5/77
و9/77
+964 7718331118
بغداد/كرادة  /شارع سلمان فائق  -حي
الوحدة
+964 7718229163/ 7814526312

Address/ Phone no. رقم الهاتف/العنوان
9.زقاق/ 905.محلة/  كرادة خارج- بغداد
1.دار/
+964 7809288690
البو جمعه/  الكرادة-بغداد
3.مبنى/ 2.ز/ 905.م
+964 7809284045/
7809284051
 الشارع الرئيس ي/الجادرية/ بغداد
62.د/ 28.ز/ 923.م
+964 7729768900
عرصات الهندية/ بغداد
111.د/ 27.ز/ 929.م/
شارع عرصات الهندية/ حي بابل/ بغداد
69. مبنى/30. ش929. م/
+964 7722810770/
07722878965
 شارع االطباء/ الرصافة/ بغداد
+964 7726131114
- 13  زقاق- 903  محلة-  حي الوحدة- بغداد
14دار
+964 7906104489

e-mail/Website - املوقع االلكتروني/البريد
Blom.baghdad@blom.com.lb
blom@cbiraq.info

Commercial Banks
Blom bank

ت اسماء املصارف التجارية
لبنان واملهجر
38

joumana.touma@meabank.com
meab@meabank.com
meabiraq@meabank.co

MEAB

 الشرق االوسط و افريقيا39

headoffice.Iraq@banqueaudi.com
akil.ezzeddine@banqueaudi.com
lamiaa.raijhi@banqueaudi.com
melliran@cbiraq.info
www.bmi.ir
parsian4001@parsian-bank.ir
parsian@cbiraq.info

Audi bank

مصرف عودة البناني

40

Bank melli iran

ملي ايران

41

Parsian bank

بنك بارسيان

42

Islamic governmental banks اسماء املصارف االسالمية الحكومية
http://www.nib.com.iq
Al.nahrain Islamic bank
Islamic private banks اسماء املصارف االسالمية املحلية
http://www.eibiq.com
Elaf Islamic bank
info@elaf-islamic-bank.com

 مصرف النهرين االسالمي43

 مصرف ايالف االسالمي44

ت اسماء املصارف التجارية
العراقي االسالمي
45
لالستثماروالتنمية
كوردستان الدولي
46
لالستثماروالتنمية
47
48

49
50
51

52

53

الوطني االسالمي

Commercial Banks
Iraqi Islamic bank for
investment and development
Kurdistan international bank
for investment and
development
National Islamic bank

Islamic regional cooperation
التعاون االسالمي
bank for development and
لالستثمار
investment
Al.bilad Islamic bank for
البالد االسالمي
investment and finance
لالستثماروالتمويل
Cihan bank for Islamic
مصرف جيهان لالستثمار
investment and finance
والتمويل االسالمي
مصرف العالم االسالمي Islamic world bank for finance
& investment
لالستثماروالتمويل
مصرف الجنوب
االسالمي لالستثمار
والتمويل
مصرف الرواحل
االسالمي لالستثمار
والتمويل

Al.janoob Islamic bank

البريد/املوقع االلكتروني e-mail/Website -
www.iraqiislamicb.com

العنوان/رقم الهاتف Address/ Phone no.
بغداد -شارع  14رمضان – املنصور

www.kibid.com

بغداد :حي الوحدة ساحة الواثق محلة 902
شارع  14بناية 66

www.nib.iq

عرصات الهندية  -محلة  - 929شارع - 30
عمارة 1/74
بغداد – عرصات الهندية – شارع املسبح
+964 7901813549

www.icb-fi.com
Tawenmain@yahoo.com
www.bilad-bank.com
info@biladbank.com
www.cihanbank.com.iq
info@cihanbank.com
www.wdbkiq.com

www.jib.iq
info@jib-iraq.com

بغداد – كرادة خارج – ساحة الحرية
+964 7600022901
بغداد /الكرادة -شارع النضال
+964 750 703 5900/ 770 977 1958
بغداد  -شارع النضال –
قرب ساحة االندلس
+964 780 000 7358
مبنى  , 73شارع  , 14محلة ,609
ساحة الواثق  ,الكرادة  ,بغداد  ,العراق
+964 7730 088 24 2
بغداد -شارع الربيع

ت
54

اسماء املصارف التجارية
مصرف العربية املتحدة
االسالمي لالستثمار
والتمويل
مصرف نور العراق
االسالمي لالستثمار
والتمويل
مصرف زين العراق
االسالمي لالستثمار
والتمويل
مصرف الدولي االسالمي

International Islamic Bank

58

ابو ظبي االسالمي

Abu dhabi Islamic bank

59

البركة التركي

Al.baraka turkatilim bankasi
A.S.

55

56

57

Commercial Banks
AL-Arabiya Islamic Bank

البريد/املوقع االلكتروني e-mail/Website -
www.alarabiyabank.com

العنوان/رقم الهاتف Address/ Phone no.
املنصور  -شارع  14رمضان
+964 7901941097

Noor Iraq Islamic Bank

www.inibiq.iq
info@inibiq.iq

Zain bank

www.zainbank.com

بغداد – الكرادة – ساحة كهرمانة –
شارع 99
+964 7803000029
بناية رقم - 14زقاق  -32-محلة  -925عرصات
الهندية  -حي بابل -بغداد

www.imtb.iq
main.admin@imtb.iq

فروع املصارف االجنبية Foreign banks
www.adib.iq
adibiraq@adib.ae
www.albaraka.com/ar/default.asp?action=article&id=514
erbil@albarakaturk.com.tr

العراق  -بغداد  -الكرادة  -عرصات الهندية -
م  - 929ز - 30بناية 110
+964 7809294110/
770494384

بغداد -كرادة خارج
+964 770-444-6001
اربيل – العراق
هاتف+964 7503709890 :

