
 

 ساعات العمل  موقع الجهاز  نوع الصراف اسم الصراف 

 داخلي  صراف الفرع الرئيسي
بغداد / المنصورشارع 

 رمضان 14

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 خارجي صراف الفرع الرئيسي 
بغداد / المنصور/ شارع 

 رمضان 14
 24/7يعمل 

 24/7يعمل  بغداد / المنصور داخلي  صراف مول المنصور

 24/7يعمل  بغداد / زيونة داخلي  زيونة مولصراف 

صراف االدارة العامة 
 دوالر دينار

 داخلي 
بغداد / المنصورشارع 

 رمضان 14

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 داخلي  صراف المنطقة الخضراء
بغداد / المنطقة الخضراء 

المفوضية العليا  /

 لالنتخابات

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

صراف سوبرماركت سفر 
 طاس

 خارجي
بغداد / اليرموك / االربع 

 شوارع
 24/7يعمل 

 داخلي  صراف فرع الرمادي
الرمادي / شارع 

 المستودع / قرب البريد

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 داخلي  صراف فرع المنصور
بغداد / المنصور / داخل 

 معرض بغداد الدولي

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 داخلي  صراف فرع المنصور
داخل معرض بغداد / 

بغداد الدولي / مكتب 

 المفتش العام

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 24/7يعمل  بغداد / الكرادة خارج خارجي صراف فرع الكرادة

 داخلي  صراف كمب سارة 
بغداد / كمب سارة 

صندوق الضمان الصحي /

 لوزارة الداخلية

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 داخلي  صراف فرع النجف
غرفة النجف / بناية 

 التجارة

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 داخلي  صراف فرع الموصل
الموصل / حي المثنى / 

 قرب مجسر المثنى

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 

 

 

 

 

 

 



 

 داخلي  (1صراف الموصل)البنك المركزي 
الموصل / حي النور / 

 داخل البنك المركزي

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 داخلي  (2صراف الموصل)البنك المركزي 
الموصل / حي النور / 

 داخل البنك المركزي

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

صراف مفوضية نينوى فرع الموصل 
3 

 داخلي 
الموصل / داخل مجمع 

القصور الرئاسية)قيادة 

 عمليات نينوى(

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

صراف مفوضية نينوى فرع الموصل 
4 

 داخلي 
الموصل / داخل مجمع 

الرئاسية)قيادة القصور 

 عمليات نينوى(

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 داخلي  صراف اتصالت نينوى فرع الموصل
الموصل / داخل مديرية 

اتصالت نينوى حي 

 التاميم

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 داخلي  صراف اتصالت نينوى
الموصل / حي العربي / 

 بدالة حي العربي

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 خارجي صراف فرع الموصل
الموصل / حي المثنى / 

 قرب مجسر المثنى
 24/7يعمل 

 خارجي صراف فرع البصرة خارجي
البصرة / شارع 

الكورنيش / مجاور فندق 

 الشيراتون

 24/7يعمل

 24/7يعمل  البصرة / شنشل مول داخلي  صراف شنشل مول

 داخلي  (0صراف فرع كركوك)
كركوك / شارع 

المصارف مقابل مصرف 

 الرشيد

 24/7يعمل

 داخلي صراف فرع البصرة
البصرة / جبيلة / تايم 

 سكوير مول
 24/7يعمل

 داخلي صراف فرع البصرة 
المعقل / ديوان البصرة / 

 محافظة البصرة
حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 داخلي  (1صراف فرع كركوك)
كركوك / شارع 

المصارف مقابل مصرف 

 الرشيد

 24/7يعمل

 24/7يعمل  كركوك / شارع المحافظة داخلي  صراف كركوك غازي مول

 داخلي  صراف فرع الفلوجة
الفلوجة / الشارع العام / 

مقابيل قائم مقامية 

 الفلوجة

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 داخلي  صراف فرع الحلة 
/ قبل  60الحلة /شارع 

 مجسر الطغمازيه

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 خارجي صراف فرع الحلة 
/ قبل  60الحلة /شارع 

 مجسر الطغمازيه
 24/7يعمل 

صراف مديرية شباب ورياضة بابل 
 فرع الحلة

 داخلي 
الحلة / القاضية / داخل 

بناية مديرية الشباب 

 والرياضة

حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 



 

 

 

 

صراف ديوان محافظة 
 بابل فرع الحلة

 داخلي 
الحلة / باب الحسين / 

داخل ديوان محافظة 

 الحلة

الدوام حسب وقت 

 الرسمي

 24/7يعمل  الحلة / باب الحسين داخلي  مول BDCصراف 

 خارجي صراف فرع السماوة
السماوة / تقاطع الباني / 

 قرب العاب المثنى
 24/7يعمل 

 السماوة / جامعة المثنى داخلي  صراف جامعة المثنى
حسب وقت الدوام 

 الرسمي

 خارجي صراف فرع السماوة
/  السماوة / تقاطع الباني

 قرب العاب المثنى
 24/7يعمل 

 داخلي  صراف فرع الديوانية
الديوانية / ام الخيل / 

 مقابيل مضيف الديوانية

حسب وقت الدوام 
 الرسمي

 خارجي صراف فرع الديوانية
الديوانية / ام الخيل / 

 مقابيل مضيف الديوانية
 24/7يعمل 

 خارجي صراف فرع تكريت 
/  40تكريت / شارع 

 مصرف بغدادمقابيل 
 24/7يعمل 

 خارجي صراف فرع اربيل 
/  60اربيل / شارع 

 تقاطع شورش
 24/7يعمل 

 داخلي  السليمانية  صراف فرع
سليمانية / العقارية / 

 قرب حلويات ابو عفيف
 24/7يعمل 

    
 


