
سنتينسنة6اشهر 
اآثر من
سنتين

قصير
االجل

متوسط
االجل

طويل
سنة6اشهر التوفيراالجل

اآثر من 
سنة

قصير 
االجل

متوسط
االجل

طويل االجل 
اآثر من سنة

االجل اآثر 
من سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

4.005.005.506.009.009.009.0010.0011.001.001.501.752.008.009.0010.00الرافدين1
3.504.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.502.0010.0010.0010.00الرشيد2
4.009.0011.0013.0019.0019.0019.0020.0023.005.006.0013.0018.00العراق3
3.003.253.7510.0010.0010.0010.001.001.502.008.008.008.00العراقي للتجارة4
4.004.504.507.008.0010.003.003.503.508.009.009.0011.00بغداد5
4.004.004.004.0012.0012.0012.0012.004.004.004.004.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراقي6
4.005.507.007.5012.0014.0013.0014.0010.002.002.503.0013.0012.50الشرق االوسط7
6.507.007.5014.0014.0014.004.504.505.0012.00االستثمار العراقي8
6.008.008.5014.0012.0012.003.004.005.005.5012.0012.00المتحد لالستثمار9

1.003.153.3015.0018.0016.0017.0017.0014.0016.0016.0016.00دار السالم 10
5.005.506.006.006.0012.0012.0012.0012.0012.001.502.002.502.5012.0012.0012.0012.00الموصل11
7.009.009.0016.0015.0015.005.006.006.0014.00بابل12
8.008.509.0010.0020.0020.0020.003.004.004.505.0020.00البصرة13
5.506.256.507.008.0013.0013.0013.0014.001.802.152.302.5513.0014.00االهلي العراقي14
1.001.001.2512.0012.0012.0013.0013.000.250.250.2512.0013.0013.00االئتمان العراقي15
8.009.0010.0010.0017.0016.0016.0016.0017.004.003.004.004.0016.0016.0017.00االقتصاد16
7.009.0010.008.008.006.008.005.007.008.0011.00سومر17
6.507.007.007.007.0014.5013.5013.5014.5014.504.505.005.005.0013.50الخليج18
7.008.509.5010.5025.0025.0025.004.004.005.0025.00الورآاء19
5.005.506.0011.0016.0011.004.004.505.0011.00الشمال20
8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.503.0013.00االتحاد العراقي 21
3.0016.0016.0016.004.004.004.504.5015.00اشور22
4.505.3011.0011.0010.053.003.5011.00المنصور23
2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.00الزراعي الترآي24
7.008.008.509.0015.0015.0013.0014.004.005.005.506.0010.0011.00الهدى25
4.005.006.007.0012.5012.5012.5013.50عبر العراق26
2.252.258.001.251.258.17بيبلوس27
4.5814.008.6210.0011.413.219.868.0010.659.02انتر آونتينتنتال28
2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر29
8.008.008.007.00البرآة الترآي30
7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00اربيل31
2.002.002.002.0014.0015.0016.002.752.752.752.7514.0014.0015.0016.00االعتماد اللبناني32
10.0010.0010.0010.00مصرف ايش33
468814151623410.0011.0012.00التنمية الدولي34
11.0012.0012.0014.00مصرف اسيا35
2.52.75313121212132.52.75310.0010.00البحر المتوسط36
78109102.253.25البنك الفرنسي اللبناني37

4.95.86.67.47.014.014.313.313.013.72.83.03.74.112.511.912.312.0

سعر الفائدة على االئتمان

المعدل

التوفير
الحساب 
المكشوف

خصم 
الكمبيالة

سعر الفائدة على الودائع

البنك المرآزي العراقي
المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالية

بالدينار العراقي
جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر آانون الثاني لعام2014  

اسماء المصارف

بالعملة االجنبية
سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

القروضالقروض الودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك
المرآزي قبل تاريخ 31/3/2004

الودائع الثابتة



سنتينسنة6اشهر 
اآثر من 
قصير االجلسنتين

متوسط 
سنة6اشهر طويل االجلاالجل

اآثر من 
متوسط االجلقصير االجلسنة

طويل االجل 
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

4.005.006.007.0012.0010.009.0011.0012.001.001.001.508.009.0010.00الصناعي1
4.005.006.005.5014.0014.0010.0012.0012.00الزراعي التعاوني 2
3.003.504.005.0010.0012.0013.00العقاري3

3.74.55.35.813.012.09.711.712.31.01.01.58.09.010.0

البنك المرآزي العراقي

المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالية

سعر الفائدة على الودائع

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة على االئتمان

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك
المرآزي قبل تاريخ 31/3/2004

المعدل

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر آانون الثاني 2014

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفيرالتوفير
الحساب 
المكشوف

خصم 
الكمبيالة

الودائع الثابتة القروض



قصير االجلاآثر من سنةسنة6 اشهرطويل االجلمتوسط االجلقصير االجلاآثر من سنتينسنتينسنة6اشهر 
متوسط
االجل

طويل االجل 
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من 

7%8%9%10%14%15%16%
4.005.005.506.009.009.009.0010.0011.001.001.501.752.008.009.0010.00الرافدين1
3.504.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.502.0010.0010.0010.00الرشيد2
4.009.0011.0013.0019.0019.0019.0020.0023.005.006.0013.0018.0018.00العراق3
3.003.253.7510.0010.0010.0010.001.001.502.008.008.008.00العراقي للتجارة4
4.004.504.507.008.003.003.503.508.009.009.009.00بغداد5
4.004.004.004.0012.0012.0012.0012.004.004.004.004.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراقي6
4.005.507.007.5012.0014.0013.0014.0014.002.002.503.0012.5012.5013.00الشرق االوسط7
6.507.007.5014.0014.0014.004.504.505.0012.00االستثمار العراقي8
6.008.008.5014.0012.0012.003.004.005.005.5012.0012.00المتحد لالستثمار9

1.003.153.3015.0018.0016.0017.0017.0014.0016.0016.0016.00دار السالم10
5.005.506.006.006.0012.0012.0012.0012.0012.001.502.002.502.5012.0012.0012.0012.00الموصل11
7.009.009.0016.0015.0015.005.006.006.0014.00بابل12
8.008.509.0010.0020.0020.0020.003.004.004.505.0020.00البصرة13
4.205.005.205.708.0013.0013.0013.0013.0014.001.802.152.302.5513.0014.0014.00االهلي العراقي14
1.001.001.2512.0012.0012.0013.0013.000.250.250.2512.0013.0013.0013.00االئتمان العراقي15
8.009.0010.0010.0017.0016.0016.0016.0017.004.003.004.004.0016.0016.0017.00االقتصاد16
7.009.0010.008.008.006.008.005.007.008.0011.00سومر17
6.507.007.007.007.0014.5013.5013.5014.5014.504.505.005.005.0013.50الخليج18
7.008.509.5010.5025.0025.0025.004.004.005.0025.00الورآاء19
5.005.506.0011.0016.0011.004.004.505.0011.00الشمال20
8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.503.0013.00االتحاد العراقي 21
3.0016.0016.0016.004.004.004.504.5015.00اشور22
4.505.3011.0011.0010.503.003.5011.00المنصور23
2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.00الزراعي الترآي24
7.008.008.509.0015.0015.0013.0014.004.005.005.506.0010.0011.00الهدى25
4.005.006.007.0012.5012.5012.5013.50عبر العراق26
2.002.258.001.251.258.17بيبلوس27
3.894.2814.008.6410.0011.193.001.1111.958.0011.069.03انتر آونتينتنتال28
2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر29
8.008.008.007.00البرآة الترآي30
7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00اربيل31
2.002.002.002.0014.0015.0016.002.752.752.752.7514.0014.0015.0016.00االعتماد اللبناني32
10.0010.0010.0010.00مصرف ايش33
4.006.008.008.0014.0015.0016.002.003.004.0010.0011.0012.00التنمية الدولي34
11.0012.0012.0014.00مصرف اسيا35
2.0014.00مصرف ملي ايران36
2.52.75313121212132.52.75310.0010.00البحر المتوسط36
78109102.253.25البنك الفرنسي اللبناني37

4.75.76.67.47.014.014.313.313.014.22.83.03.74.112.511.912.412.3 المعدل

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك 
المرآزي قبل تاريخ 31/3/2004

التوفير

الحساب 
خصم الكمبيالةالمكشوف

سعر الفائدة على االئتمان سعر الفائدة على الودائع

الودائع الثابتة

البنك المرآزي العراقي
المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالية

القروض

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر شباط 2014
بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع
اسماء المصارف

التوفير



.

قصير االجلاآثر من سنةسنة6 اشهرطويل االجلمتوسط االجلقصير االجلاآثر من سنتينسنتينسنة6اشهر 
متوسط 
االجل

طويل االجل 
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من 
سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

4.005.006.007.0012.0010.009.0011.0012.001.001.001.508.009.0010.00الصناعي1

4.005.005.506.0014.0014.0010.0012.0012.00الزراعي التعاوني 2

3.003.504.005.0010.0012.0013.00العقاري3

3.74.55.26.013.012.09.711.712.3  1.01.58.09.010.0 المعدل

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر شباط 2014

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك 
المرآزي قبل تاريخ 31/3/2004

القروض
الحساب 
خصم الكمبيالةالمكشوف

سعر الفائدة على االئتمان

التوفير

الودائع الثابتة

سعر الفائدة على الودائع

التوفير

البنك المرآزي العراقي
المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالية



سعر الفائدة على الودائع

سنتينسنة6اشهر 
اآثر من 
سنتين

الحساب 
المكشوف

خصم 
سنة6 اشهرطويل االجلمتوسط االجلقصير االجلالكمبيالة

اآثر من 
سنة

قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل 
االجل اآثر 

من سنة

طويل 
االجل اآثر 
من سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

4.005.005.506.009.009.009.0010.0011.001.001.501.752.008.009.0010.00الرافدين1
3.504.505.006.507.0010.0010.0010.0011.0012.001.001.502.007.008.009.0010.00الرشيد2
4.009.0011.0013.0019.0019.0019.0020.0023.005.006.0013.0018.0018.00العراق3
3.003.253.7510.0010.0010.0010.001.001.502.008.008.008.00العراقي للتجارة4
4.004.504.507.008.0010.003.003.503.508.009.009.009.00بغداد5
4.004.004.004.0012.0012.0012.0012.004.004.004.004.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراقي6
4.005.507.007.5012.0014.0013.0014.0014.002.002.503.0012.5012.5013.00الشرق االوسط7
6.507.007.5014.0014.0014.004.504.505.0012.00االستثمار العراقي8
6.008.008.5014.0012.0012.003.004.005.005.5012.0012.00المتحد لالستثمار9
1.003.0015.0016.0014.0015.000.5015.0013.0014.0015.00دار السالم 10
5.005.506.006.006.0012.0012.0012.0012.0012.001.502.002.502.5012.0012.0012.0012.00الموصل11
7.009.009.0016.0015.0015.005.006.006.0014.00بابل12
8.008.509.0010.0020.0020.0020.003.004.004.505.0020.00البصرة13
4.205.005.205.708.0013.0013.0013.0013.0014.001.802.152.302.5513.0014.0014.00االهلي العراقي14
1.001.001.2512.0012.0012.0013.0013.000.250.250.2512.0012.0013.0013.00االئتمان العراقي15
8.009.0010.0010.0017.0016.0016.0016.0017.004.003.004.004.0016.0016.0017.00االقتصاد16
7.009.0010.008.008.006.008.005.007.008.0011.00سومر17
6.507.007.007.007.0014.5013.5013.5014.5014.504.505.005.005.0013.50الخليج18
7.008.509.5010.5025.0025.0025.004.004.005.0025.00الورآاء19
5.005.506.0011.0016.0011.004.004.505.0011.00الشمال20
8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.503.0013.00االتحاد العراقي 21
3.0016.0016.0016.004.004.004.504.5015.00اشور22
4.505.3011.0011.0010.503.003.5011.00المنصور23
2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.00الزراعي الترآي24
7.008.008.509.0015.0015.0012.0014.0014.004.004.505.506.009.0011.0011.00الهدى25
4.005.006.007.0012.5012.5012.5013.50عبر العراق26
2.252.258.001.251.258.17بيبلوس27
3.905.2514.009.5010.0011.072.880.6610.0012.0011.468.70انتر آونتينتنتال28
2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر29
8.008.008.007.00البرآة الترآي30
7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00اربيل31
2.002.002.002.0014.0015.0016.002.752.752.752.7514.0014.0015.0016.00االعتماد اللبناني32
4.006.008.008.0014.0015.0016.002.003.004.0010.0011.0012.00التنمية الدولي 33
11.0012.0012.0014.00أسيا34
2.0014.00ملي ايران 35
2.502.753.0013.0010.0010.0010.0011.002.502.753.009.0010.00البحر المتوسط36
10.0010.0010.0010.00ايش37
7.00810910.002.253.25اللبناني الفرنسي 38

4.75.76.77.47.014.014.013.212.713.72.72.93.74.312.511.912.112.2

البنك المرآزي العراقي
المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالية

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهراذار لعام 2014

المعدل

سعر الفائدة على االئتمان
قروض الودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك 
المرآزي قبل تاريخ 31/3/2004

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي
سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع
الودائع ثابتة

التوفير التوفير

قروضالتسهيالت المصرفية



اآثر من سنتينسنتينسنة6اشهر 
الحساب 
متوسط االجلقصير االجلاآثر من سنةسنة6 اشهرطويل االجلمتوسط االجلقصير االجلخصم الكمبيالةالمكشوف

طويل االجل 
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

4.005.006.007.0012.0010.009.0011.0012.001.001.001.508.009.0010.00الصناعي1

4.005.005.506.0014.0014.0010.0012.0012.00الزراعي التعاوني 2

3.003.504.005.0010.0012.0013.00العقاري3

3.74.55.26.013.012.09.711.712.31.01.01.58.09.010.0 المعدل

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك 
المرآزي قبل تاريخ 31/3/2004

اسماء المصارف

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التخصصة العاملة في العراق لشهر اذار لعام 2014
بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

المديرية العامة لالحصاء واالبحاث
قسم بحوث السوق المالية

البنك المرآزي العراقي

التوفير

الودائع الثابتة

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

القروض قروضالتسهيالت المصرفيةالودائع ثابتة

التوفير



سنتينسنة6اشهر 
اآثر من 
سنتين

الحساب 
قصير االجلاآثر من سنةسنة6 اشهرطويل االجلمتوسط االجلقصير االجلخصم الكمبيالةالمكشوف

متوسط 
االجل

طويل االجل 
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من 
سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

4.005.005.506.009.009.009.0010.0011.001.001.501.752.008.009.0010.00الرافدين1
3.504.505.006.507.0010.0010.0010.0011.0012.001.001.502.007.008.009.0010.00الرشيد2
4.009.0011.0013.0019.0019.0019.0021.0023.005.006.0013.0018.00العراق3
3.003.253.7510.0010.0010.0010.001.001.502.008.008.008.00العراقي للتجارة4
4.004.504.507.008.0010.003.003.503.508.009.009.009.00بغداد5
4.004.004.004.0012.0012.0012.0012.0012.004.004.004.004.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراقي6
4.005.507.007.5012.0014.0013.0014.0014.002.002.253.0012.5012.5013.00الشرق االوسط7
6.507.007.5014.0014.0014.004.504.505.0012.00االستثمار العراقي8
6.0088.514.0012.0012.003.005.005.501212المتحد لالستثمار9

1.003.0015.0016.0014.0015.000.5015.0013.0014.0015.00دار السالم10
5.005.506.006.006.0012.0012.0012.0012.0012.001.502.002.502.5012.0012.0012.0012.00الموصل11
7.009.009.0016.0015.0015.005.006.006.0014.00بابل12
8.008.509.0010.0020.0020.0020.003.004.004.505.0020.00البصرة13
4.205.005.205.708.0013.0013.0013.0013.0014.001.802.152.302.5513.0014.0014.00االهلي العراقي14
1.001.001.2512.0012.0012.0013.0013.000.250.250.2512.0012.0013.0013.00االئتمان العراقي15
8.009.0010.0010.0017.0016.0016.0016.0017.004.003.004.004.0016.0016.0017.00االقتصاد16
7.009.0010.008.008.006.008.005.007.008.0011.00سومر17
6.507.007.007.007.0014.5013.5013.5014.5014.504.505.005.005.0013.50الخليج18
7.008.509.5010.5025.0025.0025.004.004.005.0025.00الورآاء19
5.005.506.0011.0016.0011.004.004.505.0011.00الشمال20
8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.503.0013.00االتحاد العراقي 21
3.005.906.7016.0016.0016.002.003.353.5015.00اشور22
4.505.3011.0011.0010.503.003.5011.00المنصور23
2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.00الزراعي الترآي24
7.008.008.509.0015.0015.0013.0014.004.005.005.506.0010.0011.00الهدى25
2.252.258.001.251.258.17بيبلوس26
4.005.006.007.0012.5012.5012.5013.50عبر العراق27
3.855.1514.008.2810.0010.752.781.8910.0011.8510.978.52انتر آونتينتنتال28
2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر29
2.002.002.002.0014.0015.0016.002.752.752.752.7514.0014.0015.0016.00االعتماد اللبناني30
10.0010.0010.0010.00ايش31
7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00اربيل32
4.006.008.008.0014.0015.0016.002.003.004.0010.0011.0012.00التنمية الدولي 33
8.008.008.007.00البرآة الترآي34
12.0012.0014.00اسيا35
2.0014.00ملي ايران36
2.502.753.0013.0010.0010.0010.0011.002.502.753.009.0010.00البحر المتوسط36
7.008.0010.009.0010.002.253.25اللبناني الفرنسي 37

4.75.76.77.47.014.014.013.212.813.72.72.93.74.312.411.912.212.0

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي
سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع
قروضالتسهيالت المصرفيةالودائع ثابتة

التوفيرالتوفير

البنك المرآزي العراقي
المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالية

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر نيسان 2014

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي قبل تاريخ 
31/3/2004

المعدل

سعر الفائدة على االئتمان
القروض الودائع الثابتة

سعر الفائدة على الودائع



سنتينسنة6اشهر 
اآثر من 
سنتين

الحساب 
قصير االجلاآثر من سنةسنة6 اشهرطويل االجلمتوسط االجلقصير االجلخصم الكمبيالةالمكشوف

متوسط 
االجل

طويل االجل 
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من 
سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

4.05.06.07.012.010.09.011.012.01.001.001.508.09.010.0الصناعي1
4.05.05.56.014.014.010.012.012.0الزراعي التعاوني 2
3.03.54.05.010.012.013.0العقاري3

3.74.55.26.013.012.09.711.712.31.01.01.58.09.010.0

   ملخص اسعار الفائدة على بعض المصارف لشهر نيسان لعام 2014

مصرف إش الترآي/  اسعارالفائدة على القروض  (القصير االجل  والمتوسط واالجل الطويل االجل الآثر من سنة ) بالدوالر من (%10-%12)

 مصرف المنصور/ اسعار الفائدة على االئتمان النقدي (بالدينار العراقي والدوالر ) مدة (سنة, وسنتين) يكون حسب االتفاق / اسعار الفائدة على االئتمان النقدي (ألآثر من سنة) (بالدينار العراقي والدوالر )حسب 
االتفاق بين المصرف والزبون آل حالة على حدة

مصرف الشرق االوسط/  اسعار الفائدة على الحساب المكشوف بالدينار العراقي من( 12%_ 14% ) / اسعار الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة) بالدينار العراقــــــــي( 7%_8% ) / اسعار الفائدة على 
الودائع الثابتة لمدة (سنتين) بالدينار العراقي( %7,5_ %8,5 )

 المصرف االهلي العراقي/  اسعار الفائدة على الودائع االدخارية بالدينار العراقي (%4,20_ %4,7)

مصرف بيبلوس/ اسعار الفائدة على الودائع الثابتة بالدينار العراقي لمدة (ستة اشهر. سنة) من( 2,25%_5,5% ) / اسعار الفائدة على الودائع الثابتة بالدوالر (ألقل من سنة, سنة) من( %1,25_ %2,75)

مصرف االتحاد/ اسعار الفائدة على ااالئتمان النقدي الطويل االجل بالدينار العراقي (حسب االتفاق)

 مصرف سومر/   اسعار الفائدة على الودائع االدخارية بالدينار العراقي من( 7%_10% )& اسعار الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة بالدينــــــــــار العراقــــــــــي من ( %10_%11 )

مصرف بغداد/  اسعار الفائدة على االئتمان النقدي طويل االجل بالدوالر من خمس سنوات فأآثر (%11)

مصرف سومر/اسعار الفائدة على الحساب الجاري المكشوف و خصم الكمبيالة من( 8%_18% )/ اسعار الفائدة على االئتمان النقدي قصير االجل بالدينار العراقي من(6%_18%) / اسعار الفائدة على 
االئتمان النقدي متوسط االجل بالدينار العراقي من (%8_%18)

قروضالتسهيالت المصرفيةالودائع ثابتة

بالدينار العراقي
جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التخصصة العاملة في العراق لشهر نيسان 2014

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفيرالتوفير

سعر الفائدة على الودائع

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي قبل تاريخ 
31/3/2004

المعدل

القروضاسماء المصارف الودائع الثابتة

بالعملة االجنبية



سنتينسنة6اشهر 
اآثر من 
سنتين

الحساب 
المكشوف

خصم 
الكمبيالة

قصير 
متوسط االجلاالجل

طويل 
سنة6 اشهراالجل

اآثر من 
سنة

قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل االجل 
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من 
سنتين

7%8%9%10%14%15%16%
4.05.05.56.09.09.09.010.011.01.01.51.82.08.09.010.0الرافدين1
3.54.55.06.510.010.010.011.012.01.01.52.010.010.0الرشيد2
4.09.011.013.019.019.019.021.023.05.06.013.018.0العراق3
3.03.33.810.010.010.010.01.01.52.08.08.08.0العراقي للتجارة4
4.04.54.57.08.010.03.03.53.58.09.09.09.0بغداد5
4.04.04.04.012.012.012.012.04.04.04.04.012.012.012.012.0التجاري العراقي6
4.05.57.07.512.014.013.014.014.02.02.53.012.512.513.0الشرق االوسط7
6.57.07.514.014.014.04.54.55.012.0االستثمار العراقي8
6.08.08.514.012.012.03.05.05.512.012.0المتحد لالستثمار9

1.03.015.016.014.015.00.515.013.014.015.0دار السالم10
5.05.56.06.012.012.012.012.012.01.52.02.52.512.012.0الموصل11
7.09.09.016.015.015.05.06.06.014.0بابل12
8.08.59.010.020.020.020.03.04.04.55.020.0البصرة13
4.45.65.87.08.0013.013.013.013.014.01.82.82.32.613.014.014.0االهلي العراقي14
1.01.01.312.012.012.013.013.00.30.30.312.012.013.013.0االئتمان العراقي15
8.09.010.010.017.016.016.016.017.04.03.04.04.016.017.0االقتصاد16
7.09.010.08.08.06.08.05.07.08.011.0سومر17
6.57.07.07.07.0014.513.513.514.514.54.55.05.05.013.5الخليج18
7.08.59.510.525.025.025.04.04.05.025.0الورآاء19
5.05.56.011.016.011.04.04.55.011.0الشمال20
8.09.010.014.014.012.013.02.02.53.013.0االتحاد العراقي21
3.05.96.716.016.016.02.02.93.43.515.0اشور22
4.55.311.011.010.53.03.511.0المنصور23
2.02.53.025.027.00.51.01.025.0الزراعي الترآي24
7.08.08.59.015.015.014.04.05.05.56.011.0الهدى25
2.32.38.01.31.38.2بيبلوس26
4.05.06.07.012.512.512.513.5عبر العراق27
3.85.214.012.68.610.12.71.04.310.012.011.0انتر آونتينتنتال28
2.011.012.013.013.0وقفلر29
2.02.02.02.014.015.016.02.82.82.82.814.014.015.016.0االعتماد اللبناني30
10.010.010.010.0ايش31
11.012.012.014.0اسيا32
8.08.08.07.0البرآة الترآي33
4.06.08.08.014.015.016.02.03.04.010.011.012.0التنمية الدولي34
2.52.753.013.010.010.010.011.02.52.753.09.010.0البحر المتوسط35
2.010.09.010.02.253.25اللبناني الفرنسي36
2.014.0ملي ايران 37
2.02.753.02.03.03.5فرنس بنك38
7.258.08.515.015.015.03.03.03.515.015.015.015.0اربيل 39

4.65.56.67.47.514.014.013.412.713.62.72.93.74.112.312.112.212.5

البنك المرآزي العراقي/المديرية العامة لالحصاء واالبحاث
قسم بحوث السوق المالية

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر ايار 2014

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي
سعر الفائدة على الودائع

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي قبل تاريخ 31/3/2004

المعدل

القروض
سعر الفائدة على االئتمان

التوفيرالتوفير

الودائع الثابتة
سعر الفائدة على الودائع سعر الفائدة على االئتمان

قروضالتسهيالت المصرفيةالودائع ثابتة



سعر الفائدة على االئتمان

سنتينسنة6اشهر 
اآثر من 
سنتين

الحساب 
المكشوف

خصم 
الكمبيالة

قصير 
متوسط االجلاالجل

طويل 
سنة6 اشهراالجل

اآثر من 
سنة

قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل االجل 
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من 
سنتين

7%8%9%10%14%15%16%
4.005.006.007.0012.0010.009.0011.0012.001.001.001.508.009.0010.0الصناعي1
4.005.005.506.0014.0014.0010.0012.0012.00الزراعي التعاوني 2
3.003.504.005.0010.0012.0013.00العقاري3

3.74.55.26.013.012.09.711.712.31.01.01.508.09.010.0

مصرف بيبلوس/ اسعار الفائدة على الودائع الثابتة بالدينار العراقي لمدة (ستة اشهر, سنة) من( 2,25%_5,5% )/ اسعار الفائدة على الودائع الثابتة بالدوالر (ألقل من سنة , سنة) من( %1,25 - %2,75)

مصرف المنصور/ اسعار الفائدة على االئتمان النقدي (بالدينار العراقي والدوالر ) لمدة(سنة,الآثر من سنة , سنتين) يكون حسب االتفاق بين المصرف والزبون آل حالة على حدة

 مصرف االتحاد/ اسعار الفائدة على االئتمان النقدي طويل االجل بالدينار العراقي (حسب االتفاق)

مصرف إش الترآي  /اسعار الفائدة على القروض (قصير االجل ,متوسط االجل, طويل االجل الآثر من سنة ) بالدوالر من (%10-%12)

مصرف الشرق االوسط/ اسعار الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة) بالدينار العراقي من (7%_8%)/ اسعار الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنتين) بالدينار العراقي من( 7,5%_ 8,5% )/ اسعار الفائدة على الحساب المكشوف بالدينار الع

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التخصصة العاملة في العراق لشهر ايار2014

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي
سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

قروضالتسهيالت المصرفيةالودائع ثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي قبل تاريخ 
31/3/2004

مصرف سومر/ اسعار الفائدة على الودائع االدخارية بالدينار العراقـــــــــــــي من( 7%_10% )/ اسعار الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة بالدينار العراقي من( 10%_11% )/ سعار الفائدة على الحساب الجاري المكشوف و خصم 
آمبيالة  من ( 8%_18% )/   اسعار الفائدة على االئتمان النقدي قصير االجل بالدينار العراقي من( 6%_18% ) / اسعار الفائدة على االئتمان النقدي متوسط االجل بالدينار العراقي من( 8%_18%) / اسعار الفائدة على االئتمان النقدي 

متوسط االجل بالدوالر من (11_%16)

المعدل

                                                                   ملخص اسعار الفائدة على بعض المصارف لشهر ايار لعام 2014                                                                                                                                

التوفيرالتوفير

قروضالودائع ثابتة



البنك المرآزي العراقي/المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

سنتينسنة6اشهر 
اآثر من 
سنتين

الحساب 
المكشوف

خصم 
الكمبيالة

قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل 
سنة6 اشهراالجل

اآثر من 
سنة

قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل االجل 
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من 
سنتين

7%8%9%10%14%15%16%
4.05.05.56.09.09.09.010.011.01.01.51.752.08.09.010.0الرافدين1
3.54.55.06.510.010.010.011.012.01.01.52.010.010.0الرشيد2
4.09.011.013.019.019.019.021.023.05.06.013.018.0العراق3
3.03.253.7510.010.010.010.01.01.52.08.08.08.0العراقي للتجارة4
3.03.53.57.08.010.01.52.02.08.09.09.09.0بغداد5
4.04.04.04.012.012.012.012.04.04.04.04.012.012.012.012.0التجاري العراقي6
4.05.57.07.512.014.013.014.014.02.02.53.012.512.513.0الشرق االوسط7
6.57.07.514.014.014.04.54.55.012.0االستثمار العراقي8
6.08.08.514.012.012.03.05.05.512.012.0المتحد لالستثمار9
1.03.015.016.014.015.00.515.013.014.015.0دار السالم10
5.05.56.06.06.012.012.012.012.012.01.52.02.52.512.012.012.012.0الموصل11
7.09.09.016.015.015.05.06.06.014.0بابل12
8.08.59.010.020.020.020.03.04.04.55.020.0البصرة13
4.75.65.87.08.013.013.013.013.014.02.42.752.93.1513.014.014.0االهلي العراقي14
1.01.01.2512.012.012.013.013.00.250.250.2512.012.013.013.0االئتمان العراقي15
2.02.53.03.017.016.016.016.017.01.01.52.03.016.017.0االقتصاد16
7.09.010.08.08.06.08.05.07.08.011.0سومر17
6.57.07.07.07.014.513.513.514.514.54.55.05.05.013.5الخليج18
7.08.59.510.525.025.025.04.04.05.025.0الورآاء19
5.05.56.011.016.011.04.04.55.011.0الشمال20
8.09.010.014.014.012.013.02.02.53.013.0االتحاد العراقي 21
3.05.96.716.016.016.02.02.93.353.515.0اشور22
4.55.311.011.010.53.03.511.0المنصور23
2.02.53.025.027.00.51.01.025.0الزراعي الترآي24
7.08.08.59.015.015.012.014.014.04.04.55.56.09.011.011.011.0الهدى25
2.32.38.01.31.38.17بيبلوس26
4.05.06.07.012.512.512.513.5عبر العراق27
3.835.014.012.5210.0910.02.741.8910.012.011.497.13انتر آونتينتنتال28
2.011.012.013.013.0وقفلر29
2.02.02.014.015.016.02.752.752.752.7514.015.0االعتماد اللبناني30
10.010.010.010.0ايش31
7.258.08.515.015.015.03.03.03.515.015.015.015.0اربيل32
4.06.08.08.014.015.016.02.03.04.010.011.012.0التنمية الدولي 33
8.08.08.07.0البرآة الترآي34
11.012.012.014.0اسيا35
2.52.753.013.010.010.010.011.02.52.753.09.010.0البحر المتوسط36
2.010.09.010.02.253.25اللبناني الفرنسي 37
2.012.014.0ملي ايران38
2.04.254.52.04.04.5فرنسبنك39

4.45.36.47.37.014.014.013.312.813.72.52.93.64.012.412.012.111.5 المعدل

القروض
سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير

الودائع الثابتة

التوفير
سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي قبل تاريخ

31/3/2004

قسم بحوث السوق المالية

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر حزيران 2014

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي
سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع
قروضالتسهيالت المصرفيةالودائع ثابتة



سعر الفائدة على االئتمان

سنتينسنة6اشهر 
اآثر من 
سنتين

الحساب 
المكشوف

خصم 
الكمبيالة

قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل 
سنة6 اشهراالجل

اآثر من 
سنة

قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل 
االجل اآثر 
من سنة

طويل 
االجل اآثر 
من سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

4.05.06.07.012.012.010.012.014.01.001.001.509.09.010.0الصناعي1
4.05.05.56.014.014.010.012.012.0الزراعي التعاوني2
3.03.54.05.010.012.013.0العقاري3

3.74.55.26.013.013.010.012.013.01.01.01.59.09.010.0

المصرف المتحد لالستثمار / بالنسبة الى سعر الفائدة على االئتمان الطويل االجل يعرض على مجلس ادارة المصرف

مصرف الخليج / ( 12%) سنويا للقروض المضمونة في الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية عدا عموالت الكفالة و ( 12% ) سنويا للقروض الممنوحة في الشرآة العراقية 
لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ملخص اسعار الفائدة لبعض المصارف لشهر حزيران لعام 2014

اسماء المصارف

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي قبل تاريخ 
31/3/2004

المعدل

بالعملة االجنبية
سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التخصصة العاملة في العراق لشهرحزيران 2014

قروض

التوفيرالتوفير

قروضالودائع ثابتة التسهيالت المصرفيةالودائع ثابتة

بالدينار العراقي

 مصرف بغداد /( 11%) سنويا للقروض الطويلة في خمسة سنوات فأآثر بالعملة االجنبية
بالعملتين العراقية واالجنبية يكون حسب االتفاق سعر الفائدة على القروض لمدة اآثر من سنة يكون سنة ، سنتين) ) سعر الفائدة على الودائع الثابتة للمدتين مصرف المنصور/

حسب االتفاق بين المصرف والزبون لكل حالة
مصرف إش الترآي / ( 12%  - 15%) سعر الفائدة على االئتمان للمدد ( قصير االجل ، متوسط االجل الآثر من سنة ، طويل االجل الآثر من سنتين ) بالعملة االجنبية

مصرف الهدى / ( 12% - 13%) سعر الفائدة على االئتمان قصير االجل بالعملة العراقية /( 4,5% -  5 % ) سعر الفائدة على الودائع الثابتة القل من سنة بالعملة العراقية



أآثر من سنتينسنة6أشهر 
سنتين

الحساب 
متوسط قصير األجلخصم الكمبيالةالمكشوف

األجل
طويل 
أآثر من سنة6 أشهراألجل

سنة
قصير 
األجل

متوسط 
األجل

طويل األجل 
أآثر من سنة

طويل األجل 
أآثر من 
سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

455.56999101111.51.7528910الرافدين1
3.54.556.5101010111211.52101010الرشيد2
4911131919192123561318العراق3
3.751010101011.528888     33.25العراقي للتجارة4
78101.5228999      33.53.5بغداد5
444412121212444412121212التجاري العراقي6
45.577.5121413141422.5312.512.513الشرق االوسط7
6.577.51414144.54.5512االستثمار العراقي8
688.5141212355.51212المتحد لالستثمار9
13151614150.515131415دار السالم10
55.56612121212121.522.52.5121212الموصل11
79916151556614بابل12
88.5910202020344.5520البصرة13
4.255.25.7813131313141.82.152.32.55131414االهلي العراقي14
111.2512121213130.250.250.25121313االئتمان العراقي15
22.533171616161711.5231617االقتصاد16
7910886857811سومر17
6.577714.513.513.514.54.555513.5الخليج18
78.59.510.525252544525الورآاء19
55.5611161144.5511الشمال20
89101414121322.5313االتحاد العراقي 21
35.96.716161622.93.353.515اشور22
4.55.3111110.533.511المنصور23
22.5325270.511الزراعي الترآي24
788.591515121444.55.5610111111الهدى25
2.252.2581.251.258.17بيبلوس26
77.58814141414145456عبر العراق27
3.724.981412.5710.09102.831.57121211.497.12انتر آونتينتنتال28
211121313وقفلر29
22221415162.752.752.752.7514141516االعتماد اللبناني30
10101010ايش31
7.2588.5151515333.515151515اربيل32
8887البرآة الترآي33
4688141516234101112التنمية الدولي 34
11121214اسيا35
21214ملي ايران36
2.52.75313101010112.52.753910البحر المتوسط37
19102.253.25اللبناني الفرنسي38
24.254.5244.5فرنسبنك39

4.45.46.17814.114.113.312.913.62.62.93.64.111.712.112.111.6

التوفير

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي قبل 
تاريخ (2004/3/31)

المعدل

البنك المرآزي العراقي

جدول يبين أسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر تموز 2014

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي
سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير
الودائع الثابتة

سعر الفائدة على االئتمان
قروضالودائع الثابتة قروض

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث / قسم بحوث السوق المالية

التسهيالت المصرفية



أآثر من سنتينسنة6أشهر 
سنتين

الحساب 
متوسط قصير األجلخصم الكمبيالةالمكشوف

األجل
طويل 
أآثر من سنة6 أشهراألجل

سنة
قصير 
األجل

متوسط 
األجل

طويل األجل 
أآثر من سنة

طويل األجل 
أآثر من 
سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

45671212101214111.591011الصناعي1
455.561414101212الزراعي التعاوني 2
33.545101213العقاري3

3.74.55.261313101213111.591011

جدول يبين أسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر تموز 2014

البنك المرآزي العراقي
المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث / قسم بحوث السوق المالية

سعر الفائدة على االئتمان

قروضالودائع ثابتة

سعر الفائدة على االئتمان

مصرف عبر العراق: سعر الفائدة على التسهيالت المصرفية (الحساب المكشوف وخصم الكمبياالت المصرفية) واالئتمان النقدي الممنوح بالدينار العراقي (%8 -%14).

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي 
(قبل تاريخ 2004/3/31)

سعر الفائدة على الودائع

قروضالتسهيالت المصرفيةالودائع الثابتة
التوفيرالتوفير

ملخص أسعار الفائدة على بعض المصارف لشهر تموز 2014

سعر الفائدة على القروض الممنوحة بالدينار العراقي والعملة األجنبية بضمان "الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية" (%12-%11).

سعر الفائدة على القروض (متوسطة األجل ، طويلة األجل ) بالعملة االجنبية (%11 - %16).

المعدل

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على الودائع

سعر الفائدة على قروض "الشرآة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة" (10%) بالدينار العراقي.

 بدأ المصرف بإستقطاب الودائع ومنح االئتمان بالعملة االجنبية في تموز 2014.

سعر الفائدة على الحساب الجاري (المكشوف) بالدينار العراقي (%12-%14).
مصرف الشرق األوسط العراقي لإلستثمار: سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنه ،سنتين) بالدينار العراقي (%7-%8).

المصرف المتحد لإلستثمار: سعر الفائدة على االئتمان (طويل األجل) بالدينار العراقي يتحدد بعد عرضه على مجلس إدارة هذا المصرف.
مصرف سومر: سعر الفائدة على الودائع االدخارية بالعملة العراقية (%7-%10).
سعرالفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة) بالدينار العراقي  من (%10 - %11).

سعر الفائدة على الحساب المكشوف والكمبياالت المخصومة والقروض (قصيرة األجل ، متوسطة األجل ) بالدينار العراقي (%8- %18).

مصرف بيبلوس: سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (ستة اشهر ، سنة) بالدينار العراقي (%2٫25- %5٫5).
سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (أقل من سنة ، سنة) بالعملة االجنبية (%1٫25 -%2٫75).

مصرف االتحاد العراقي: سعر الفائدة على االئتمان (طويل األجل ) بالدينار العراقي يتحدد حسب اإلتفاق بين الزبون والمصرف.
مصرف المنصور: سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة ، سنتين) بالدينار العراقي والعملة األجنبية يتحدد بعد االتفاق بين الزبون والمصرف.

سعر الفائدة على االئتمان النقدي لمدة (أآثر من سنة) بالدينار العراقي والعملة االجنبية يتحدد بعد اإلتفاق بين الزبون والمصرف. 
مصرف الهدى: سعر الفائدة على االئتمان النقدي (قصير األجل ) بالعملة العراقية (%12-%13).

سعر الفائدة على االئتمان النقدي (أقل من سنة) بالعملة االجنبية من (%4.5 - %5).



أآثر من سنتينسنة6أشهر 
سنتين

الحساب 
المكشوف

خصم 
الكمبيالة

قصير 
األجل

متوسط 
األجل

طويل 
أآثر من سنة6 أشهراألجل

متوسط قصير أالجلسنة
أالجل

طويل األجل 
أآثر من سنة

طويل االجل أآثر 
من سنتين

7%8%9%10%                15%16%

455.56999101111.51.7528910الرافدين1
3.54.556.5101010111211.51.52.5101010الرشيد2
العراق3
33.253.751010101011.528888العراقي للتجارة4
33.53.578101.5228999بغداد5
444412121212444412121212التجاري العراقي6
45.577.5121413141422.5312.512.513الشرق االوسط7
77.581414144.54.5512االستثمار العراقي8
688.5141212355.51212المتحد لالستثمار9
1315181614150.515131415دار السالم10
55.56612121212121.522.52.51212الموصل11
79916151556614بابل12
88.5910202020344.5520البصرة13
4.75.65.87813131313142.752.93.15131414االهلي العراقي14
111.2512121213130.250.250.25121313االئتمان العراقي15
22.533171616161711.5231617االقتصاد16
7910886857811سومر17
6.577714.513.513.514.54.55513.5الخليج18
78.59.510.525252544525الورآاء19
55.5611161144.5511الشمال20
89101414121322.531313االتحاد العراقي 21
35.96.716161622.93.353.515اشور22
4.55.3111110.533.511المنصور23
2.002.532527.000.51125الزراعي الترآي24
788.5915151314455.561011الهدى25
2.252.2581.251.258.17بيبلوس26
77.588.58888145456عبر العراق27
3.64.971412.9410.07102.851.8613.51211.497.12انتر آونتينتنتال28
21213وقفلر29
52.75121313 111.2512121213132.752.752.7االعتماد اللبناني30
10101010ايش31
7.2588.5151515333.515151515اربيل32
4688141516234101112التنمية الدولي 33
10988887البرآة الترآي34
11121214اسيا35
2.52.75313101010112.52.753910البحر المتوسط36
19102.253.25اللبناني الفرنسي 37
44.2544.5فرانسك بنك38
21214ملي ايران39

4.55.35.97.1813.613.71312.012.62.62.93.63.912.012.311.811.0

قروضالودائع ثابتة

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث / قسم بحوث السوق المالية

قروض

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي (قبل تاريخ 
(2004/3/31

المعدل

سعر الفائدة على االئتمان

التوفير التوفير

البنك المرآزي العراقي

2014 جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر اب

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التسهيالت المصرفيةالودائع ثابتة



أآثر من سنتينسنة6اشهر التوفير
سنتين

الحساب 
المكشوف

خصم 
الكمبيالة

قصير 
األجل

متوسط 
األجل

طويل 
أآثر من سنة6 أشهرالتوفيراألجل

متوسط قصير األجلسنة
األجل

طويل األجل 
أآثر من سنة

طويل األجل أآثر 
من سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

456712129911111.59910الصناعي1
455.561414101212الزراعي التعاوني 2
33.545101213العقاري3

3.74.55.2613139.71112111.59910

قروضالتسهيالت المصرفيةالودائع ثابتة

بالعملة األجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

ملخص اسعار الفائدة لشهر اب 2014
مصرف الشرق االوسط العراقي لإلستثمار: سعر الفائدة على الودائع الثابت’ لمدة (سن’ ،سنتين) بالدينار العراقي (%7-%8).

قروضالودائع ثابتةاسماء المصارف

مصرف ايش الترآي: سعر الفائدة على االئتمان ( قصير األجل ، متوسط األجل ، طويل األجل ألآثر من سنة ، طويل األجل ألآثر من سنتين) بالعملة األجنبية (%10-%12).

سعر الفائدة على قروض "الشرآة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة" (10%) بالدينار العراقي.

سعر الفائدة على القروض (متوسطة األجل ، طويلة األجل) بالعملة االجنبية (%11-%16).

مصرف المنصور:سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة ، سنتين) بالدينار العراقي والعملة األجنبية يتحدد بعد االتفاق بين الزبون والمصرف.
سعر الفائدة على االئتمان النقدي لمدة (أآثر من سنة) بالدينار العراقي والعملة األجنبية يتحدد بعد االتفاق بين الزبون والمصرف

 مصرف االتحاد العراقي: سعر الفائدة على االئتمان (طويل األجل) بالدينار العراقي يتحدد حسب االتفاق بين الزبون والمصرف.
مصرف سومر: سعر الفائدة على الودائع اإلدخارية بالعملة العراقية (%7-%10).

سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة) بالدينار العراقي (%10-%11).
سعر الفائدة على الحساب المكشوف والكمبياالت المخصومة والقروض (قصيرة األجل ، متوسطة األجل) بالدينار العراقي (%8-%18).

مصرف بيبلوس: سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (6 أشهر ، سنة) بالدينار العراقي (%2٫25-%5٫5).
سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (أقل من سنة ، سنة) بالعملة األجنبية (%1٫25 - %2٫75).

البنك المرآزي العراقي
المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث / قسم بحوث السوق المالية

سعر الفائدة على القروض الممنوحة بالدينار العراقي والعملة األجنبية بضمان "الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية" (%12-%11).

سعر الفائدة على االئتمان

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي (قبل تاريخ 
(2004/3/31

المعدل

سعر الفائدة على الحساب الجاري (المكشوف) بالدينار العراقي (%12-%14).

سعر الفائدة على الودائع

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التخصصة العاملة في العراق لشهر اب 2014



سعر الفائدة على الودائع

اآثر من سنتينسنةأشهر 6  التوفير
سنتين

الحساب 
قصير خصم الكمبيالةالمكشوف

االجل
متوسط 
االجل

طويل 
اآثر من سنة6 اشهرالتوفيراالجل

سنة
قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل االجل 
اآثر من 
سنة

طويل االجل 
اآثر من 
سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

455.56999101111.51.828910الرافدين1
3.54.556.5101010111211.51.52.58910الرشيد2
العراق3
333.33.810101010111.52888العراقي للتجارة4
2.533781011.51.58999بغداد5
444412121212444412121212التجاري العراقي6
45.577.5121413141422.5312.512.513الشرق االوسط7
77.581414144.54.5512االستثمار العراقي8
688.51412123455.51212المتحد لالستثمار9
13151614150.515131415دار السالم10
55.56612121212121.522.52.51212الموصل11
79916151556614بابل12
البصرة13
4.75.65.878.013131313142.42.82.93.2131414االهلي العراقي14
111.31.312121213130.30.30.3121313االئتمان العراقي15
22.533171616161711.5231617االقتصاد16
7910886857811سومر17
6.577714.513.513.514.54.555513.5الخليج18
78.59.510.525252544525الورآاء19
55.5611161144.5511الشمال20
89101414121322.5313االتحاد العراقي21
35.96.716161622.93.43.515اشور22
4.55.3111110.533.511المنصور23
22.5325270.51125الزراعي الترآي24
788.59151314455.561011الهدى25
2.252.2581.251.258.17بيبلوس26
77.588888814545612عبر العراق27
3.374.841413.019.5810.062.841.6513.51211.497.12انتر آونتينتنتال28
211121313وقفلر29
2221415162.752.752.751415االعتماد اللبناني30
1.510101010ايش31
7.2588.5151515333.515151515اربيل32
4688141516234101112التنمية الدولي33
10988887البرآة الترآي34
11121214اسيا35
2.52.75313101010112.52.753910البحر المتوسط36
27102.253.25اللبناني الفرنسي37
2.01416ملي إيران38
44.54.254.5فرانسبنك38

4.55.166.4813.313.212.71212.72.62.83.43.911.812.111.911.5

الودائع الثابتة

             سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي          
      (قبل تاريخ 2004/3/31)

المعدل

 البنك المرآزي العراقي

2014 جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر ايلول

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي
سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

القروضالتسهيالت المصرفية
سعر الفائدة على االئتمان

القروضالودائع الثابتة

  المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث / قسم بحوث السوق المالية



اآثر من سنتينسنة6اشهر التوفير
سنتين

الحساب 
قصير خصم الكمبيالةالمكشوف

االجل
متوسط 
االجل

طويل 
اآثر من سنة6 اشهراالجل

سنة
قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل االجل 
اآثر من 
سنة

طويل االجل 
اآثر من 
سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

4567121291112111.59910الصناعي1
455.561414101212الزراعي التعاوني2
33.545101213العقاري3

3.74.55.2613139.711.712.3111.59910

مصرف عبر العراق: سعر الفائدة على التسهيالت المصرفية ( الحساب المكشوف ، خصم الكمبياالت المصرفية) واالئتمان النقدي الممنوح بالدينار العراقي (%8 -%12).

  مصرف سومر: (7%-10%)  سعر الفائدة على التوفير بالعملة العراقية.
سعرالفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة) بالدينار العراقي (%10 - %11).

سعر الفائدة على الحساب المكشوف ، الكمبياالت المخصومة ، القروض (قصير األجل ، متوسط األجل ) بالدينار العراقي (%8- %18).
سعر الفائدة على القروض (متوسطة األجل ، طويلة األجل ) بالعملة االجنبية (%11 - %16).

مصرف بيبلوس: (2٫25%-5٫5%) سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (6 اشهر , سنة) بالدينار العراقي.
سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (6 اشهر ، سنة) بالعملة األجنبية (%1٫25 - %2٫75).

بالعملة االجنبية
سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

اسماء المصارف

بالدينار العراقي

سعر الفائدة على االئتمان قصير األجل , متوسط األجل , طويل األجل) (10%-12%) بالعملة األجنبية.

سعر الفائدة على االئتمان للقروض (قصيرة األجل ، متوسطة االجل) بالدينار العراقي (%8-%14).
مصرف  إش الترآي : سعر الفائدة على الودائع الثابتة القل من سنة (1٫5%-2%) بالعملة األجنبية.

القروض

ملخص أسعار الفائدة على بعض المصارف لشهر ايلول 2014:

البنك المرآزي العراقي

2014 جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر أيلول
المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث / قسم بحوث السوق المالية

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي (قبل تاريخ 
(2004/3/31

المعدل

 مصرف الشرق االوسط: (7% -8%) (7٫5%-8%) سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة  (سنة  ، أآثرمن سنة ) , و (7٫5%-8٫5%) لمدة (سنتين) , و (12%-14%) سعر الفائدة على (الحساب الجاري) بالدينار العراقي.

سعر الفائدة على االئتمان
قروضالتسهيالت المصرفيةالودائع الثابتة

التوفير

الودائع ثابتة



اآثر من سنتينسنة6اشهر التوفير
سنتين

الحساب 
المكشوف

خصم 
اآثر من سنة6 اشهرالتوفيرطويل االجلمتوسط االجلقصير االجلالكمبيالة

طويل االجل متوسط االجلقصير االجلسنة
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من سنتين

7%8%9%10%14%15%16%
455.56999101111.51.7528910الرافدين1
3.54.556.5101010111211.51.52.5101010الرشيد2
العراق3
33.253.753.75101010100.11.52288العراقي للتجارة4
2.5033781011.51.58999بغداد5
44412121212444412121212التجاري العراقي6
45.577.57.5121413141422.5312.512.513الشرق االوسط7
77.581414144.54.5512االستثمار العراقي8
66.256.5714123.54.551518المتحد لالستثمار9
13151614150.515131415دار السالم10
55.566612121212121.522.52.512121212الموصل11
79916151556614بابل12
البصرة13
4.75.65.87813131313142.42.93.151414االهلي العراقي14
111.2512121213130.250.250.25121313االئتمان العراقي15
22.533171616161711.5231617االقتصاد16
7910886857811سومر17
6.5777714.513.513.514.5555513.5الخليج18
55.57252525225الورآاء19
55.5611161144.5511الشمال20
89101414121322.5313االتحاد العراقي 21
35.96.77.31616233.353.515اشور22
4.55.3111110.533.511المنصور23
22.5325270.51125الزراعي الترآي24
788.5915151314455.561011الهدى25
2.252.2581.251.258.17بيبلوس26
77.588888814545612عبر العراق27
2.944.891412.9811.289.942.821.8313.451211.157.16انتر آونتينتنتال28
211121313وقفلر29
2221415162.752.752.752.751415االعتماد اللبناني30
1.510101010ايش31
7.2588.5151515333.515151515اربيل32
81088البرآة الترآي33
4688141516234101112التنمية الدولي 34
11121214اسيا35
21416ملي ايران36
2.52.75313.00101010112.52.753910البحر المتوسط37
27.00102.253.25اللبناني الفرنسي 38
2.75333.5فرنسبنك39

4.34.95.76.87.113.413.112.812.212.92.52.73.43.812.811.811.912

قروض

سعر الفائدة على االئتمان

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي       قبل 
تاريخ 2004/3/31

المعدل

سعر الفائدة على الودائع

قروضالتسهيالت المصرفيةالودائع ثابتة

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

الودائع ثابتة

البنك المرآزي العراقي
المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم بحوث السوق المالية

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر تشرين االول 2014

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي



لفائدة على االئتمان

اآثر من سنتينسنة6اشهر 
سنتين

الحساب 
المكشوف

خصم 
اآثر من سنة6 اشهرطويل االجلمتوسط االجلقصير االجلالكمبيالة

سنة
قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل االجل 
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من 
سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

4567121291112111.59910الصناعي1
455.561414101212الزراعي التعاوني 2
33.545101213العقاري3

3.74.55.2613139.711.712.3111.59910

   

المصرف المتحد: يتحدد سعر الفائدة على االئتمان (متوسط وطويل االجل ) بالدينار العراقي بعد عرضها على مجلس ادارة المصرف.

اسعار الفائدة على الحساب المكشوف والكمبياالت المخصومة والقروض (متوسط االجل )  من (8%- 18%) وقصير االجل  من (6% - 18%)  بالدينار العراقي.
اسعار الفائدة على القروض (متوسطة االجل ، والحسابات الجارية المكشوفة)  من (11% - 16%) ، (11% -13%) بالعملة االجنبية.

تحدد اسعار الفائدة على االئتمان ( قصير االجل , متوسط االجل ، طويل االجل: أآثر من سنة وأآثر من سنتين) بالعملة االجنبية (%10 - %12).
مصرف فرنسبنك: تحديد سعر الفائدة على الودائع الثابتة بالدينار العراقي لمدة (6 أشهر) من ( 2,75%-4,25%) ولمدة (سنة) من (3%-4,5%)، وأسعار الفائدة على الودائع الثابتة بالعملة االجنبية لمدة (6 أشهر) من (3%-4%) ولمدة (سنة) من (%3,5-%4,5).

مصرف عبر العراق: (8%-14% ) اسعار الفائدة على الحساب الجاري، واإلئتمان (قصير ومتوسط االجل) ، و (8% - 12% ) أسعار الفائدة على الكمبياالت المخصومة بالدينار العراقي.

مصرف االتحاد العراقي: تحديد سعر الفائدة على االئتمان (طويل االجل) بالدينار العراقي حسب االتفاق بين الزبون والمصرف.
 مصرف المنصور: تحديد سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة ، سنتين) بالدينار العراقي والعملة االجنبية بعد االتفاق بين الزبون  والمصرف.

تحديد سعر الفائدة على االئتمان النقدي (اآثر من سنة) بالدينار العراقي والعملة االجنبية بعد االتفاق بين الزبون والمصرف. 
مصرف بيبلوس:  سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (ستة اشهر،سنة)  بالدينار العراقي  من (%2,25- %5,5).

سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (ستة اشهر وسنة ) بالعملة االجنبية  (%1,25 -%2,75).

التوفير
الودائع ثابتة

 مصرف الرشيد: الودائع الثابتة لمدة ( ستة اشهر ، سنتين) بالدينار العراقي (7%) سنويًا.

إش الترآي: تحدد اسعار الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (ستة اشهر) بالعملة االجنبية (%2-%1,5).

مصرف الشرق االوسط: (7%- 8%) ، (7,5%-8%)،(7,5% 8,5%) اسعارالفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة ، الآثر من سنة ، سنتين) بالدينار العراقي.
اسعار الفائدة على الحسابات الجارية المدينة (المكشوف) بالدينار العراقي (12% - 14%) وهناك (10,5%) فائدة تستوفى شهريًا.

سعر الفائدة على القروض الممنوحة بالدينار العراقي بضمان الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية (%12).
سعر الفائدة على قروض الشرآة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدينار العراقي (%10).

مصرف سومر:  (7%-10%)  اسعار الفائدة على الودائع االدخارية بالعملة العراقية.
اسعا رالفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة) بالدينار العراقي  من (%10 - %11 ).

البنك المرآزي العراقي

قسم بحوث السوق المالية

سعر الفائدة على الودائع

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

2014 جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التخصصة العاملة في العراق لشهر تشرين االول

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي
سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير
قروضالتسهيالت المصرفيةالودائع ثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي 
قبل تاريخ 2004/3/31

المعدل

ملخص أسعار الفائدة على بعض المصارف لشهر تشرين األول  2014:



اآثر من سنتينسنة6اشهر التوفير
سنتين

الحساب 
المكشوف

خصم 
متوسط قصير االجلالكمبيالة

متوسط قصير االجلاآثر من سنةسنة6 اشهرالتوفيرطويل االجلاالجل
االجل

طويل االجل 
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من 
سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

4566999101111.51.7528910الرافدين1
3.54.556.5101010111211.51.52.5101010الرشيد2
العراق3
33.33.81010101011.528888العراقي للتجارة4
2.533781011.51.58999بغداد5
444412121212444412121212التجاري العراقي6
45.577.5121413141422.5312.512.513الشرق االوسط7
77.581414144.54.5512االستثمار العراقي8
66.56.5714123.54.551518المتحد لالستثمار9
13151614150.515131415دار السالم10
55.56612121212121.522.52.51212الموصل11
79916151556614بابل12
البصرة13
4.75.65.87813131313142.42.82.93.2131414االهلي العراقي14
111.312121213130.30.30.3121313االئتمان العراقي15
22.533171616161711.5231617االقتصاد16
7910886857811سومر17
6.5777714.513.513.514.54.555513.5الخليج18
55.57252525225الورآاء19
55.5611161144.5511الشمال20
89101414121322.5313االتحاد العراقي 21
35.96.716161022.93.43.515اشور22
4.55.3111110.533.511المنصور23
22.5325270.511الزراعي الترآي24
788.5915151314455.561011الهدى25
2.32.381.31.38.2بيبلوس26
77.588888814345612عبر العراق27
3.44.91412.59.9102.71.613.312116.7انتر آونتينتنتال28
211121313وقفلر29
2221415162.82.82.82.81415االعتماد اللبناني30
1.510101010ايش31
7.388.5151515333.515151515اربيل32
10988887البرآة الترآي33
4688141516234101112التنمية الدولي 34
11121214                 اسيا35
21416ملي ايران36
2.52.8313101010112.52.83910البحر المتوسط37
27102.33.3اللبناني الفرنسي 38
2.8333.5فرنسبنك39

4.44.95.86.67.513.413.212.612.212.82.52.73.43.811.911.612.211.2

سعر الفائدة على االئتمان
قروضالودائع ثابتة

المعدل

           سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي          
 (قبل تاريخ 2004/3/31)

قروض

البنك المرآزي العراقي

2014 جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر تشرين الثاني

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي
سعر الفائدة على الودائع

المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث/ قسم بحوث السوق المالية

سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمان
التسهيالت المصرفيةالودائع ثابتة



الفائدة على االئتمان

اآثر من سنتينسنة6اشهر 
سنتين

الحساب 
المكشوف

خصم 
متوسط قصير االجلالكمبيالة

متوسط قصير االجلاآثر من سنةسنة6 اشهرطويل االجلاالجل
االجل

طويل االجل 
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من 
سنتين

7%8%9%10%14%15%16%

45671212101214111.59910الصناعي1
455.561414101212الزراعي التعاوني 2
33.545101213العقاري3

3.74.55.261313101213111.59910

بالعملة االجنبية
جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر تشرين الثاني 2014 

البنك المرآزي العراقي

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث / قسم بحوث السوق المالية

مصرف فرنسبنك : تحديد سعر الفائدة على الودائع الثابتة بالدينار العراقي لمدة (قصير االجل ) من( 2,75%-4,25%) ولمدة سنة من (3%-4,5%) والودائع الثابتة بالدوالر لمدة قصير االجل من (3%-4%) ولمدة سنة من (%3,5-%4,5).

:2014 ملخص أسعار الفائدة على بعض المصارف لشهر تشرين االول 

سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمان
التسهيالت المصرفية الودائع ثابتة

التوفير

بالدينار العراقي

قروض

التوفير

الودائع ثابتة
سعر الفائدة على الودائع

مصرف سومر: (7%-10%)  اسعار الفائدة على الودائع االدخارية بالعملة العراقية.
اسعا رالفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة) بالدينار العراقي  من (%10 - %11 ).

سعر الفائدة على القروض الممنوحة بالدينار العراقي بضمان "الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية (%12).

اسماء المصارف

مصرف الرشيد: الودائع الثابتة  لمدة ( ستة اشهر ، سنتين) بالدينار العراقي (7%) سنويا.

اسعار الفائدة على الحسابات الجارية المدينة (المكشوف) بالدينار العراقي (12% - 14%) وهناك (10,5%) فائدة تستوفى شهريًا.

          سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي           
(قبل تاريخ 2004/3/31)

المعدل

سعر الفائدة على قروض "الشرآة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة" بالدينار العراقي (%10).

مصرف الشرق االوسط: (7%- 8%) ، (7,5% -8%) ،(7,5% 8,5%) اسعارالفائدة على الودائع الثابتة للمدد (سنة ، الآثر من سنة ، سنتين) بالدينار العراقي.

مصرف إش الترآي : تحدد اسعار الفائدة على الودائع الثابتة لمدة ستة اشهر بالعملة االجنبية (%1,5-%2).
تحدد اسعار الفائدة على االئتمان لمدة ( قصير االجل ، متوسط االجل ، طويل االجل: اآثر من سنة واآثرمن سنتين) بالعملة االجنبية (%10 - %12).

مصرف عبر العراق: (8%-14% ) ، (8% - 12% ) ، (8%- 14%) اسعار الفائدة على الحساب الجاري ،الكمبيالة ،قصيرة االجل ومتوسطة االجل بالدينار العراقي.

المصرف المتحد: يتحدد سعر الفائدة على االئتمان (المتوسط والطويل االجل ) بالدينار العراقي بعد عرضها على مجلس ادارة المصرف.

مصرف االتحاد العراقي: يتحدد سعر الفائدة على االئتمان (الطويل االجل ) بالدينار العراقي حسب االتفاق بين الزبون والمصرف.
 مصرف المنصور:  يكون تحديد سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة ، سنتين ) بالدينار العراقي والعملة االجنبية بعد االتفاق بين الزبون  والمصرف.

يكون تحديد سعر الفائدة على االئتمان النقدي لمدة (اآثر من سنة ) بالدينار العراقي والعملة االجنبية بعد االتفاق بين الزبون والمصرف. 
مصرف بيبلوس:  سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (ستة اشهر وسنة)  بالدينار العراقي  من (%2,25- %5,5).

سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (ستة اشهر وسنة )بالعملة االجنبية (%1,25 -%2,75).

اسعار الفائدة على الحساب المكشوف والكمبياالت المخصومة والقروض لمدة  (متوسط االجل )  من (8%- 18%) وقصير االجل  من (6% - 18%)  بالدينار العراقي.
اسعار الفائدة على القروض (المتوسطة االجل ، والحسابات الجارية المكشوفة )  من (11% - 16%) ، (11% -13%) بالعملة االجنبية.



طويل االجلمتوسط االجلقصير االجلسنتينسنة6اشهر التوفير

7%8%9%10%14%0.15016%

455.56999101111.51.752.008910الرافدين1
3.54.556.5101010111211.51.52.50101010الرشيد2
العراق3
33.253.751010101011.52.008888العراقي للتجارة4
2.533781011.51.58999بغداد5
4444121212124444.0012121212التجاري العراقي6
45.577.57.5121413141422.5312.512.513الشرق االوسط7
77.581414144.54.5512االستثمار العراقي8
66.56.5714123.54.55.001518المتحد لالستثمار9

13151614150.515131415دار السالم10
55.56612121212121.522.52.501212الموصل11
799161515566.0014بابل12
البصرة13
4.75.65.8713131313142.42.93.151414االهلي العراقي14
111.2512121213130.250.250.25121313االئتمان العراقي15
22.533171616161711.523.001617االقتصاد16
7910886857811سومر17
6.5777714.513.513.514.54.5555.0013.5الخليج18
55.57252525225الورآاء19
55.5611161144.5511الشمال20
89101414121322.5313االتحاد العراقي 21
35.96.716161022.93.353.5015اشور22
4.55.3111110.533.511المنصور23
2.002.5325270.51125الزراعي الترآي24
7.0088.5915151314455.56.001011الهدى25
2.252.2581.251.258.17بيبلوس26
7.088.598888143455.508عبر العراق27
3.324.871411.12109.832.732.1411.2310.711.456.68انتر آونتينتنتال28
211121313وقفلر29
2221415162.752.752.752.751415االعتماد اللبناني30
78101415161010ايش31
7.2588.51515151533.253.5اربيل32
10989987البرآة الترآي33
4688141516234101112التنمية الدولي34
11121214اسيا35
21416ملي ايران36
2.52.75313101010112.52.753910البحر المتوسط37
27102.253.25اللبناني الفرنسي38
2.75333.5فرنسبنك39

4.4566.67.213.713.212.612.312.82.52.83.43.812.111.61210.9

طويل االجل 
اآثر من 
سنتين

اآثر من سنة سنة6 اشهرالتوفير

بالعملة االجنبية
سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

قروضالتسهيالت المصرفيةالودائع ثابتة
سعر الفائدة على الودائع

الودائع الثابتة
سعر الفائدة على االئتمان

قروض

اآثر من 
سنتين

المعدل

اسماء المصارف

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي
(2004/3/31 (قبل تاريخ

بالدينار العراقي

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث / قسم بحوث السوق المالية
البنك المرآزي العراقي

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر آانون االول 2014

الحساب 
المكشوف

خصم 
طويل االجل متوسط االجلقصير االجلالكمبيالة

اآثر من سنة



سنتينسنة6اشهر التوفير
الحساب
المكشوف

خصم
طويل االجلمتوسط االجلقصير االجلالكمبيالة

7%8%9%10%14%15%16%

4567121291112111.59910الصناعي1
455.561414101212الزراعي التعاوني 2
33.545101213العقاري3

3.74.55.2613139.711.712.3111.5910

  

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمان
بالعملة االجنبية

مصرف فرنسبنك: تحديد سعر الفائدة على الودائع الثابتة بالدينار العراقي (قصير االجل ) من ( 2٫75%-4٫25%) ولمدة سنة من (3%-4٫5%) والودائع الثابتة بالدوالر لمدة قصير االجل من (3%-4%) ولمدة سنة من (%3٫5-%4٫5).

قصير االجلاآثر من سنة

التسهيالت المصرفية

سنة6 اشهرالتوفير

قروضالودائع الثابتة

مصرف عبر العراق: (8%-15% ) ، (8% - 14% ) ، (8%- 14%) اسعار الفائدة على الحساب الجاري ،خصم الكمبيالة ، قصيرة االجل ومتوسطة االجل بالدينار العراقي.
إش الترآي: تتحدد اسعار الفائدة على الودائع الثابتة بالعملة االجنبية لمدة (ستة اشهر) (1% - 1٫5%) ، والقروض  (قصيرة االجل ، متوسط االجل ، طويل االجل الآثر من سنة وسنتين) (%10 -%12).

المعدل

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر آانون االول 2014

طويل االجل متوسط االجل
اآثر من سنة

طويل االجل 
اآثر من 
سنتين

اآثر من 
سنتين

 مصرف المنصور:  يكون تحديد سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة ، سنتين ) بالدينار العراقي والعملة االجنبية بعد االتفاق بين الزبون  والمصرف.
 يكون تحديد سعر الفائدة على االئتمان النقدي لمدة (اآثر من سنة ) بالدينار العراقي والعملة االجنبية بعد االتفاق بين الزبون والمصرف. 

مصرف بيبلوس:  سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (ستة اشهر ، سنة)  بالدينار العراقي  من (%2٫25- %5٫5).
سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (ستة اشهر ، سنة ) بالعملة االجنبية (%1٫25 -%2٫75).

  ملخص أسعار الفائدة على بعض المصارف لشهر آانون االول 2014

مصرف االتحاد العراقي: يتحدد سعر الفائدة على االئتمان (الطويل االجل ) بالدينار العراقي حسب االتفاق بين الزبون والمصرف.

   مصرف الشرق االوسط : اسعار الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة ، الآثر من سنة ، سنتين ) بالدينار العراقي (%7-%8) ، (%7٫5-%8) ، (%7٫5-%8٫5).
14% ) وهناك (10٫5%) فائدة تستوفى شهريًا. اسعار الفائدة على الحسابات الجارية المدينة (المكشوف) بالدينار العراقي (%12 -

سعر الفائدة على القروض الممنوحة بالدينار العراقي بضمان "الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية 12% 
سعر الفائدة على قروض "الشرآة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة" بالدينار العراقي (%10).

المصرف المتحد: يتحدد سعر الفائدة على االئتمان (المتوسط والطويل االجل ) بالدينار العراقي بعد عرضها على مجلس ادارة المصرف.

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المرآزي 
(قبل تاريخ 2004/3/31)

اسماء المصارف

بالدينار العراقي
سعر الفائدة على الودائع

قروضالودائع ثابتة

البنك المرآزي العراقي
المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث / قسم بحوث السوق المالية

مصرف سومر: (7%-10%)  اسعار الفائدة على الودائع االدخارية بالعملة العراقية.

اسعار الفائدة على الودائع الثابتة لمدة (سنة) بالدينار العراقي  من (%10 - %11 ).
اسعار الفائدة على الحساب المكشوف والكمبياالت المخصومة والقروض (متوسط االجل )  من (8%- 18%) وقصير االجل  من (6% - 18%)  بالدينار العراقي.

اسعار الفائدة على القروض (المتوسطة االجل ، والحسابات الجارية المكشوفة )  من (11% - 16%) ، (11% -13%) بالعملة االجنبية.


