
سنتٌنسنةأشهر 6  
أكثر من 

سنتٌن
قصٌرة األجل

متوسطة 

األجل
قصٌرة األجلأكثر من سنةسنةأشهر 6طوٌلة األجل

متوسطة 

األجل

طوٌلة األجل 

أكثر من سنة

طوٌلة األجل 

أكثر من 

سنتٌن

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

455.506999101111.501.7528910الرافدٌن1
3.504.505.006.50101010111211.501.502.50101010الرشٌد2
33.253.751010101011.502.008888العراقً للتجارة3
2.5033781011.501.508999بغداد4
444412121212444412121212التجاري العراق5ً
56812151633.504141515الشرق األوسط لإلستثمار6
77.5081414144.504.50512اإلستثمار العراق7ً
688.50141212123455.501212المتحد لإلستثمار8
1345151414140.5013131313دار السالم لإلستثمار9

55.5066612121212121.5022.502.5012121212الموصل للتنمٌة واإلستثمار 10
79916151556614بابل11
4.705.605.807.0013131313142.402.903.151414األهلً العراق12ً
111.2512121213130.250.250.2512131313االئتمان العراق13ً
22.5033171616161711.50231617اإلقتصاد14
6.5910886857811سومر التجاري15
6.5777714.5013.5013.5014.504.555513.50الخلٌج التجاري16
55.57252525225الوركاء لإلستثمار والتموٌل17
55.5611161144.50511الشمال للتموٌل واإلستثمار18
891014141213.0022.50313اإلتحاد العراقً 19
35.96.7016161022.903.353.5015آشور الدولً لإلستثمار20
44.3111110.52.302.5011المنصور لإلستثمار21
22.503.0025270.501125الزراعً الترك22ً
788.509.0015151314455.506.001011الهدى23
2.252.2581.251.258.00بٌبلوس24
788.5098888143455.58.00عبر العراق25
3.394.151412.7110.119.932.651.7910.659.4311.506.68أنتركونتٌننتال26
2.001213وقفلر27
2221415162.752.752.752.751415اإلعتماد اللبنان28ً
1.5010101010إٌش التركً 29
7.2588.501515153.003.003.5015151515أربٌل لإلستثمار والتموٌل30
9999999البركة التركً للمشاركة31
4.00688141516234101112التنمٌة الدول32ً
11121214آسٌا للمشاركة33
214ملً إٌران34
2.502.75313101010112.502.753910البحر المتوسط35
27102.253.25اللبنانً الفرنس36ً
33.50 2.753فرنَسبنك37
87814101255.5061012(إمٌرالد سابقاً)اإلقلٌم التجاري لإلستثمار والتموٌل 38
2311112.50311بٌروت والبالد العربٌة39
6.008.0015.00بارسٌان40

52.3025لبنان والمهجر41

4.484.985.896.406.5013.3013.1912.4212.2212.662.542.863.553.8112.2112.0611.8811.06

(2004/3/3)سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

المعدل

البنك المركزي العراقً

المدٌرٌة العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم بحوث السوق المالٌة

الحسابات 

الجارٌة 

المدٌنة 

(المكشوف)

الكمبٌاالت 

المخصومة

*2015جدول أسعار الفائدة للمصارف التجارٌة العاملة فً العراق لشهر كانون الثانً عام 

أسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة



سنتٌنسنةأشهر 6 
أكثر من 

سنتٌن

قصٌرة 

األجل

متوسطة 

األجل

طوٌلة 

األجل
سنةأشهر 6  

أكثر من 

سنة

قصٌرة 

األجل

متوسطة 

األجل

طوٌلة 

األجل 

أكثر من 

سنة

طوٌلة 

األجل 

أكثر من 

سنتٌن

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

4567121291112111.5991112الصناع1ً

455.51414101212الزراعً التعاونً 2

33.545101213العقاري3

3.674.55.17613139.6711.6712.33111.5991112

.بالدٌنار العراقً  ٌتحدد حسب اإلتفاق بٌن المصرف والزبون (طوٌل األجل)سعر الفائدة على االئتمان  :مصرف اإلتحاد العراقً

.بالدٌنار العراقً والدوالر األمرٌكً ٌتحدد حسب اإلتفاق بٌن المصرف والزبون (سنة ، سنتٌن) سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة :مصرف المنصور

.بالعملة العراقٌة (التوفٌر)سعر الفائدة على الودائع اإلدخارٌة  (%10%-7): مصرف سومر

.(%11% - 10)بالدٌنار العراقً  (سنة)سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة 

.(%18% - 8)بالدٌنار العراقً  (متوسطة األجل) والكمبٌاالت المخصومة والقروض (المكشوف)سعر الفائدة على الحسابات الجارٌة المدٌنة 

.(%18% - 6)بالدٌنار العراقً  (قصٌرة األجل)   سعر الفائدة على القروض 

.(%16% - 11)بالعملة االجنبٌة  (متوسطة األجل لمدة سنة)سعر الفائدة على القروض 

.بالعملة األجنبٌة (المكشوف)سنوٌاً ٌستوفً شهرٌاً على الحسابات الجارٌة المدٌنة  (%13% - 12) سعر فائدة

."الشركة العراقٌة للكفاالت المصرفٌة"سنوٌاً على القروض الممنوحة بالعملة األجنبٌة بضمان  (%11) سعر فائدة

.بالعملة األجنبٌة ( سنوات5)سعر الفائدة على االئتمان طوٌل األجل  (%11): مصرف بغداد

.عدا عموالت الكفالة "الشركة العراقٌة للكفاالت المصرفٌة"سنوٌاً سعر الفائدة على القروض الممنوحة بضمان  (%12): مصرف الخلٌج التجاري

ً (%10)" الشركة العراقٌة لتموٌل المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة"سعر الفائدة على القروض الممنوحة من قبل  .سنوٌا

البنك المركزي العراقً

المدٌرٌة العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم بحوث السوق المالٌة

*2015جدول أسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة فً العراق لشهر كانون الثانً عام 

أسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفٌر

الودائع الثابتة

الحسابات 

الجارٌة 

المدٌنة 

(المكشوف)

الكمبٌاالت

 

المخصوم

ة

القروض

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة على االئتمان

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

المعدل

:2015ملخص أسعار الفائدة المحددة من قبل بعض المصارف لشهر كانون الثانً 

.(%8٫5% - 7٫5)،  (%8% - 7) (سنة ، سنتٌن)سعر الفائدة على الودائع الثابتة بالدٌنار العراقً لمدة : مصرف الشرق األوسط العراقً لإلستثمار

.سنوٌاً (%10) "الشركة العراقٌة لتموٌل المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة"سعر الفائدة على القروض الممنوحة بالدٌنار العراقً من قبل 

.سنوٌاً تستوفى شهرٌاً (%10٫5)، وهناك نسبة فائدة على تلك الحسابات تبلغ  (%14% - 12)بالدٌنار العراقً  (المكشوف)سعر الفائدة على الحسابات الجارٌة المدٌنة 

.سنوٌاً (%12) "الشركة العراقٌة للكفاالت المصرفٌة"سعر الفائدة على القروض الممنوحة بالدٌنار العراقً بضمان 

.بالدٌنار العراقً والدوالر األمرٌكً ٌتحدد حسب اإلتفاق بٌن المصرف والزبون لكل حالة على حدة (أكثر من سنة)سعر الفائدة على االئتمان النقدي لمدة 

.بالدٌنار العراقً (قصٌرة األجل ، متوسطة األجل)، الكمبٌاالت المخصومة ، القروض  (المكشوف)سعر الفائدة على الحسابات الجارٌة المدٌنة  (%14%- 8)،  (% 14% - 8)،  (% 15%-8): مصرف عبر العراق

.بالعملة األجنبٌة (أكثر من سنة: متوسطة األجل ، طوٌلة األجل)سعر الفائدة على القروض  (%12% -10): مصرف إٌش التركً

.(حسب مبلغ الودٌعة)بالدٌنار العراقً  ( أشهر6)سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة  (%4٫25% - 3٫5% - 2٫75): مصرف فرنَسبنك

.(حسب مبلغ الودٌعة)(% 4٫5% - 3٫75% - 3)بالدٌنار العراقً  (سنة)سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة 

.(حسب مبلغ الودٌعة) (%4% - 3٫5% -3)بالدوالر األمرٌكً  ( أشهر6)سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة 

.(حسب مبلغ الودٌعة) (%4٫5% - 4% - 3٫5)بالدوالر األمرٌكً  (سنة)سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة 

.بالدٌنار العراقً (قصٌرة األجل)والقروض  (المكشوف)سعر الفائدة على الحسابات الجارٌة المدٌنة  (%13% - 11)، و  ( أشهر6)سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة  (%4% - 3): بنك بٌروت والبالد العربٌة

.(%13% - 11) ، (%6% - 3)،  (%3% - 2٫5)بالعملة األجنبٌة  (متوسطة األجل)والقروض  ( أشهر6)والثابتة لمدة  (التوفٌر) سعر الفائدة على الودائع اإلدخارٌة 

* ((بٌانات أولٌة))



سنتٌنسنةاشهر6 
اكثر من 

سنتٌن
قصٌر االجل

متوسط 

االجل
سنة اشهر6طوٌل االجل

اكثر من 

سنة
قصٌر االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل اكثر 

من سنة

طوٌل 

االجل اكثر 

من سنتٌن

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

455.56999101111.51.7528910الرافدٌن1
 3.54.556.5101010111211.51.52.5101010الرشٌد2
33.253.751010101011.528888العراقً للتجارة3
2.533781011.51.58999بغداد4
444412121212444412121212التجاري العراق5ً

56812151633.54141515الشرق االوسط6
77.581414144.54.5512االستثمار العراق7ً
688.5141212123455.51212المتحد لالستثمار8
1345151414140.513131313دار السالم9

55.5666.012121212121.52.02.52.512121212الموصل10

7991615155.06614بابل11
4.75.65.8713131313142.402.903.151414االهلً العراق12ً

111.2512121213130.250.250.2512131313االئتمان العراق13ً

2.02.53317161616171.01.5231617االقتصاد14
7910886857.0811سومر15
6.57777.014.513.513.514.514.54.55.05513.5الخلٌج16
55.57252525225الوركاء17
55.5611161144.5511الشمال18
891014141213.022.5313االتحاد العراقً 19
35.96.716161022.903.353.5015اشور20
44.3111110.52.32.511المنصور21
22.5325270.511.025الزراعً الترك22ً
788.5915151314455.561011.0الهدى23
22811.088بٌبلوس24
788.59888814345.05.58عبر العراق25

3.314.771412.7710.159.902.631.9413.079.6111.436.66انتر كونتٌنتنتال26

21213وقفلر27

2221415162.752.752.752.751415االعتماد اللبنان28ً

1.510101010مصرف اٌش29

7.2588.50151515333.515151515اربٌل30

9999999البركة الترك31ً

4688141516234101112التنمٌة الدول32ً

11121214مصرف اسٌا33

214مصرف ملً اٌران34

2.502.75313101010112.502.753910البحر المتوسط35

27102.253.25البنك اللبنانً الفرنس36ً

2.75333.50 فرنسبنك37

87814101255.561012االقلٌم التجاري38

2311112.53.011بٌروت والبالد االسالمٌة39

6.008.0015.00بارسٌان40

52.3025لبنان المهجر41

4.494.995.886.406.5013.3013.1912.4212.2312.762.542.853.543.8112.5811.5011.8611.06

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل تارٌخ 

31/3/2004

المجموع

القروض

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف التجارٌة العاملة فً العراق لشهر شباط 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفٌر
الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبٌالة

القروض
التوفٌر

الودائع الثابتة

البنك المركزي العراقً

المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالٌة



.

سنتٌنسنةاشهر6 
اكثر من 

سنتٌن
قصٌر االجل

متوسط 

االجل
سنة اشهر6طوٌل االجل

اكثر من 

سنة
قصٌر االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل اكثر 

من سنة

طوٌل 

االجل اكثر 

من سنتٌن

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

4567121291112112991112الصناع1ً

4.05.05.56.014.014.010.012.012.0الزراعً التعاونً 2

3.03.54.05.010.012.013.0العقاري3

3.674.505.176.0013.0013.009.6711.6712.331.001.001.509.009.0011.0012.00

(ستة أشهر ، سنة )اسعار الفاائدة على القروض الممنوحة بالدوالر لمدة  (%11)اسعار الفائدة على القروض الممنوحة من قبل الشركة العراقٌة لتموٌل المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة بالدٌنار العراقً                                                                                                                             (%10)اسعار الفائدة على القروض الممنوحة بضمان الشركة العراقٌة للكفاالت                                                                                                                                                                                  (%12)تستوفً شهرٌا على تلك الحسابات و   (%10.5)اسعار الفائدة على الحساب الجاري و (%16%-12) :مصرف الشرق االوسط 

                             (%11)اسعار الفائدة على القروض الممنوحة بالدوالر بضمان الشركة العراقٌة للكفاالت المصرفٌة                                 

(%11%-10)بالدٌنار العراقً  (سنة )                     سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة 
 .(%18%-8)بالدٌنار العراقً  (متوسطة االجل )والكمبٌاالت المخصومة والقروض  (المكشوف )                     سعرالفائدة على الحسابات الجارٌة المدٌنة 

*((بٌانات اولٌة))

 .(حسب مبلغ الودٌعة )بالدٌنار العراقً  (أشهر 6)سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة  (%4.25%-3.5%-2.75) مصرف فرنسبنك

 .(حسب مبلغ الودٌعة) (%4.5%-3.75%-3)بالدٌنار العراقً  (سنة)                      سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة 
 .(حسب مبلغ الودٌعة) (%4%-3.5%-3)بالدوالر االمرٌكً  (أشهر6)                      سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة 
 .(حسب مبلغ الودٌعة) (%4.5%-4%-3.5)بالدوالر األمرٌكً  (سنة )                      سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة 

بالعملة االجنبٌة (سنة ، واكثر من سنة)اسعار الفائدة على االئتمان لمدة  (%12%-10) :مصرف إٌش 

.بالعملة العراقٌة  (التوفٌر)سعر الفائدة على الودائع االدخارٌة  (%10%-7): مصرف سومر 

 (المكشوف)، والحسابات الجارٌة المدٌنة  (متوسطة األجل لمدة سنة )وسعر الفائدة على   (%18%-6)بالدٌنار العراقً  (قصٌرة االجل)                     سعر الفائدة على القروض 

(%13%-11)، (%16%-11)  بالعملة االجنبٌة 

المعدل

2015   ملخص أسعار الفائدة على بعض المصارف لشهر  شباط 

بالدٌنار العراقً (ستة أشهر ، سنتٌن  )سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة  (%7): مصرف الرشٌد 

.بالدٌنار العراقً (قصٌرة األجل ،متوسطة األجل)على الكمبٌاالت المخصومة والقروض   (%14%-8)،  (المكشوف )سعر الفائدة على الحسابات الجارٌة المدٌنة  (%15%-8) :مصرف عبر العراق

                              (%10)اسعار الفائدة على القروض الممنوحة من قبل تموٌل المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة بالدٌنار العراقً  

بالدوالر (سنة)سعر الفائدة على الودائع الثابتة لمدة  (%4%- 1)بالدوالر  (القل من سنة )سعر الفائدة على الودائع الثابتة  (%3.75%-1)سعر الفائدة على الودائع الثابتة  (%5%-2): مصرف بٌبلوس 

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل تارٌخ 

31/3/2004

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفٌر

الودائع الثابتة
الحساب 

المكشوف

البنك المركزي العراقً

المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالٌة

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة فً العراق لشهر شباط 



سنتٌنسنةاشهر6 
اكثر من 

سنتٌن
قصٌر االجل

متوسط 

االجل
طوٌل االجل

سنة اشهر6

اكثر من 

سنة

قصٌر 

االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

سنة

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

سنتٌن

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

4.05.05.56.09.09.09.010.011.01.01.51.752.008.009.0010.00الرافدٌن1

3.54.55.06.510.010.010.011.012.01.01.51.52.510.010.010.0الرشٌد2

3.03.253.7510.010.010.010.01.01.52.08.08.08.08.0العراقً للتجارة3

2.53.03.07.08.010.01.01.51.58.09.09.09.0بغداد4

4.04.04.04.012.012.012.012.04.04.04.04.012.012.012.012.0التجاري العراق5ً

5.06.08.012.015.016.03.03.54.014.015.015.0الشرق االوسط6

7.07.58.014.014.014.04.54.55.012.0االستثمار العراق7ً

6.08.08.514.012.012.012.03.04.05.05.512.012.0المتحد لالستثمار8

1.03.04.05.015.014.014.014.00.513.013.013.013.0دار السالم9

5.05.56.06.06.012.012.012.012.012.01.52.02.52.512.012.012.012.0الموصل10

7.09.09.016.015.015.05.06.06.014.0بابل11

4.705.605.807.008.0013.0013.0013.0013.0014.002.402.752.903.1513.0014.0014.00االهلً العراق12ً

1.01.01.2512.012.012.013.013.00.250.250.2512.013.013.0االئتمان العراق13ً

2.002.503.003.0017.016.016.016.017.01.001.502.03.016.017.0االقتصاد14

7.09.010.08.08.06.08.05.07.08.011.0سومر15

6.57.07.07.07.014.513.513.514.514.54.55.05.05.013.5الخلٌج16

5.05.57.025.025.025.02.025.0الوركاء17

5.05.56.011.016.011.04.04.55.011.0الشمال18

8.09.010.014.014.012.013.02.02.53.013.0االتحاد العراقً 19

3.05.96.716.016.010.02.02.93.353.515.0اشور20

4.04.311.011.010.52.32.511.0المنصور21

2.02.53.025.027.00.51.01.0025.0الزراعً الترك22ً

7.08.08.59.015.015.013.014.04.05.05.506.010.011.0الهدى23

2281188بٌبلوس24

7.08.08.59.08.08.08.08.014.03.04.05.05.58.0عبر العراق25

3.105.5014.012.5410.159.922.711.5710.5088.796.65انتر كونتٌنتنتال26

2.011.012.013.013.0وقفلر27

2.02.02.014.015.016.02.752.752.752.7514.015.0االعتماد اللبنان28ً

1.510.010.010.010.0مصرف اٌش29

7.258.08.515.015.015.03.03.03.515.015.015.015.0اربٌل30

11111110101010البركة الترك31ً

4.06.08.08.014.015.016.02.03.04.010.011.012.0التنمٌة الدول32ً

11.012.012.014.0مصرف اسٌا33

2.014.0مصرف ملً اٌران34

2.52.753.013.010.010.010.011.02.52.753.09.010.0البحر المتوسط35

2.07.010.02.253.25البنك اللبنانً الفرنس36ً

4.04.254.04.5 فرنسبنك37

8.07.08.014.010.012.05.05.56.010.012.0االقلٌم التجاري38

2.03.011.011.02.53.011.0بٌروت والبالد االسالمٌة39

6.008.0015.00بارسٌان40

5.02.325.0لبنان المهجر41

4.495.055.926.407.0013.3013.1912.4712.3112.862.552.873.583.8112.1311.8811.9511.15

البنك المركزي العراقً

المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالٌة

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف التجارٌة العاملة فً العراق لشهر اذار 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفٌر

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

31/3/2004سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل تارٌخ 

المجموع



سنتٌنسنةاشهر6 
اكثر من 

سنتٌن
قصٌر االجل

متوسط 

االجل
سنة اشهر6طوٌل االجل

اكثر من 

سنة

قصٌر 

االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

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

4.05.06.07.012.012.010.012.012.01.01.01.59.010.0الصناع1ً

3.01.02.03.014.014.010.012.012.0الزراعً التعاونً 2

3.03.54.05.010.012.013.0العقاري3

3.33.24.05.013.013.010.012.012.31.01.01.59.010.0 

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة فً العراق لشهر اذار 

البنك المركزي العراقً
المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالٌة

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمان

التوفٌر

الودائع الثابتة
الحساب 

المكشوف

 سعر الفائدة على القروض الممنوحة بالدٌنار العراقً والمضمونه من قبل الشركة العراقٌة للكفاالت المصرفٌه (14%)   

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

الودائع الثابتة

المعدل

   

.بالدٌنار العراقً (قصٌرة األجل ، متوسطة األجل)القروض  (%14%-8)الكمبٌاالت المخصومة ،  (%14%-8)،  (المكشوف )اسعار الفائدة على الحسابات الجارٌة المدٌنة  (%15%-8): مصرف عبر العراق 
 سعر الفائدة على االئتمان قصٌر االجل بالعملة االجنبٌة  (%8-%14)

(ستة أشهر ، سنة )اسعار الفاائدة على القروض الممنوحة بالدوالر لمدة  (%11)اسعار الفائدة على القروض الممنوحة من قبل الشركة العراقٌة لتموٌل المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة بالدٌنار العراقً                                                                                                                             (%10)تستوفً شهرٌاً على ذلك الحساب                                                                                                                                                                         (%10,5)بالدٌنار العراقً ،  (المكشوف)اسعار الفائدة على الحساب الجاري  (%16%-12) :مصرف الشرق االوسط 

القروض

31/3/2004سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل تارٌخ 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على الودائع

(%18%-8)، (%18%-6)بالدٌنار العراقً  (قصٌر األجل ، متوسط االجل)اسعار الفائدة على االئتمان 

(%13%-11)،  (%16%-11)،  بالعملة االجنبٌة  (متوسطة األجل لمدة سنة )اسعار الفائدة على االئتمان 

(%10)سعر الفائدة على القروض الممنوحة بالدٌنار العراقً من قبل تموٌل المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة  

 (%11)سعرالفائدة على القروض الممنوحة بالعمله االجنبٌة بضمان الشركة العراقٌة للكفاالت المصرفٌة 

بالعملة االجنبٌة (قصٌر االجل، متوسط االجل ، طوٌل االجل الكثر من سنه ، طوٌل االجل الكثر من سنتٌن)اسعار الفائدة على االئتمان لمدة  (%12%-10) :مصرف إٌش 

.بالعملة العراقٌة  (التوفٌر)اسعار الفائدة على الودائع االدخارٌة  (%10%-7): مصرف سومر 

(%11%-10)بالدٌنار العراقً  (سنة )اسعار الفائدة على الودائع الثابتة لمدة 

 .(%18%-8)بالدٌنار العراقً  (متوسطة االجل )والكمبٌاالت المخصومة واالئتمان  (المكشوف )اسعار الفائدة على الحسابات الجارٌة 

*((بٌانات اولٌة))



سنتٌنسنةاشهر6 
اكثر من 

سنتٌن

قصٌر 

االجل

متوسط 

االجل
سنة اشهر6طوٌل االجل

اكثر من 

سنة
قصٌر االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

سنة

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

سنتٌن

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

4.05.05.56.09.09.09.010.011.01.01.51.752.08.09.010.0الرافدٌن1

3.504.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.501.502.5010.0010.0010.00الرشٌد2

3.003.253.7510.0010.0010.0010.001.001.502.008.008.008.00العراقً للتجارة3

2.53.03.07.08.010.01.01.51.58.09.09.09.0بغداد4

4.004.004.004.0012.0012.0012.0012.004.004.004.004.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراق5ً

5.006.008.0012.0015.0016.003.003.504.0014.0015.0015.00الشرق االوسط6

6.507.007.5015.0015.0015.004.504.005.0012.00االستثمار العراق7ً

6.008.008.5014.0012.0012.0012.003.004.005.005.5012.0012.00المتحد لالستثمار8

1.003.004.005.0015.0014.0014.0014.000.5013.0013.0013.0013.00دار السالم9

5.005.506.006.006.0012.0012.0012.0012.0012.001.502.002.502.5012.0012.0012.0012.00الموصل10

7.009.009.0016.0015.0015.005.006.006.0014.00بابل11

4.705.605.807.008.0013.0013.0013.0013.0014.002.402.752.903.1513.0014.0014.00االهلً العراق12ً

1.001.001.2512.0012.0012.0013.0013.000.250.250.2512.0013.0013.0013.00االئتمان العراق13ً

2.002.503.003.0017.0016.0016.0016.0017.001.001.502.003.0016.0017.00االقتصاد14

7.009.0010.008.008.006.008.005.007.008.0011.00سومر15

6.506.756.756.756.7515.0014.0014.0015.003.503.753.753.7514.00الخلٌج16

5.005.507.0025.0025.0025.002.0025.00الوركاء17

5.005.506.0011.0016.0011.004.004.505.0011.00الشمال18

8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.503.0013.00االتحاد العراقً 19

3.005.906.7016.0016.0010.002.002.903.353.5015.00اشور20

4.004.3011.0011.0010.502.302.5011.00المنصور21

2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.00الزراعً الترك22ً

7.008.008.509.0015.0015.0013.0014.004.005.005.506.0010.0011.00الهدى23

2.002.008.001.001.008.00بٌبلوس24
7.008.008.509.008.008.008.008.0014.003.004.005.005.508.00عبر العراق25

3.394.0214.012.3910.149.952.652.1110.308.07.006.65انتر كونتٌنتنتال26

2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر27

2.02.02.014.015.016.02.752.752.752.7514.015.0االعتماد اللبنان28ً

1.5010.0010.0010.0010.00مصرف اٌش29

7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00اربٌل30

11.0011.0011.0010.0010.0010.0010.00البركة الترك31ً

4.006.008.008.0014.0015.0016.002.003.004.0010.0011.0012.00التنمٌة الدول32ً

11.0012.0012.0014.00مصرف اسٌا33

2.0014.00مصرف ملً اٌران34

2.502.753.0013.0010.0010.0010.0011.002.502.753.009.0010.00البحر المتوسط35

2.007.0010.002.253.25البنك اللبنانً الفرنس36ً

4.004.254.004.50 فرنسبنك37

8.007.008.0014.0010.0012.005.005.506.0016.0012.00االقلٌم التجاري38
2.003.0011.0011.002.503.0011.00بٌروت والبالد االسالمٌة39

6.008.0015.00بارسٌان40

5.002.3025.00لبنان المهجر41

4.55.05.96.46.913.413.312.512.312.82.52.83.53.712.212.211.911.6

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

المجموع

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف التجارٌة العاملة فً العراق لشهر نٌسان 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً
سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفٌر

الودائع الثابتة

البنك المركزي العراقً

المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالٌة



سنتٌنسنةاشهر6 
اكثر من 

سنتٌن

قصٌر 

االجل

متوسط 

االجل
سنة اشهر6طوٌل االجل

اكثر من 

سنة
قصٌر االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

سنة

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

سنتٌن

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

4.05.06.07.012.010.01.01.01.5الصناع1ً

3.001.002.003.0014.0014.0010.0012.0012.00الزراعً التعاونً 2

33.54510.001213العقاري3

3.33.24.05.014.014.010.012.011.71.01.01.5

2015الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق  والواردة للبنك المركزي العراقي  لشهر نيسان : المصدر

المعدل

بٌانات اولٌة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

31/3/2004تارٌخ 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفٌر

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة فً العراق لشهر نٌسان 

البنك المركزي العراقً
المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالٌة



سنتٌنسنةاشهر6 
اكثر من 

سنتٌن
طوٌل االجلمتوسط االجلقصٌر االجل

اكثر من سنةسنة اشهر6
متوسط االجلقصٌر االجل

طوٌل االجل 

اكثر من سنة

طوٌل 

االجل اكثر 

من سنتٌن

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

4.005.005.506.009.009.009.0010.0011.001.001.501.752.008.009.0010.00الرافدٌن1

3.504.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.501.502.5010.0010.0010.00الرشٌد2

3.003.253.7510.0010.0010.0010.001.001.502.008.008.008.00العراقً للتجارة 

2.503.003.007.008.0010.001.001.501.508.009.009.009.00بغداد4

4.004.004.004.0012.0012.0012.0012.004.004.004.004.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراق5ً

5.006.008.0012.0015.0016.003.003.504.0014.0015.0015.00الشرق االوسط6

6.507.007.5015.0015.0015.004.504.305.0012.00االستثمار العراق7ً

6.008.008.5014.0012.0012.0012.003.004.005.005.5012.0012.00المتحد لالستثمار8

1.003.004.005.0015.0014.0014.0014.000.5013.0013.0013.0013.00دار السالم9

5.005.506.006.006.0012.0012.0012.0012.0012.001.502.002.502.5012.0012.0012.0012.00الموصل10

7.009.009.0016.0015.0015.005.006.006.0014.00بابل11

4.705.605.807.008.0013.0013.0013.0013.0014.002.402.752.903.1513.0014.0014.00االهلً العراق12ً

1.001.001.2512.0012.0012.0013.0013.000.250.250.2512.0013.0013.0013.00االئتمان العراق13ً

2.002.503.003.0017.0016.0016.0016.0017.001.001.502.003.0016.0017.00االقتصاد14

7.009.0010.008.008.006.008.005.007.008.0011.00سومر15

6.506.756.756.756.7515.0014.0014.0015.003.503.753,753.7514.00الخلٌج16

5.005.507.0025.0025.0025.002.0025.00الوركاء17

5.005.506.0011.0016.0011.004.004.505.0011.00الشمال18

8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.503.0013.00االتحاد العراقً 19

3.005.906.7016.0016.0010.002.002.903.353.5015.00اشور20

4.004.3011.0011.0010.502.302.5011.00المنصور21

2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.00الزراعً الترك22ً

7.008.008.509.0015.0015.0013.0014.004.005.005.506.0010.0011.00الهدى23

2.002.008.001.001.008.00بٌبلوس24

7.008.008.509.008.008.008.008.0014.003.004.005.005.508.00عبر العراق25

3.374.3814.0012.339.969.952.662.2710.298.008.796.65انتر كونتٌنتنتال26

2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر27

2.002.002.0014.0015.0016.002.752.752.752.7514.0015.00االعتماد اللبنان28ً

1.5010.0010.0010.0010.00مصرف اٌش29

7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00اربٌل30

11.0011.0011.0010.0010.0010.0010.00البركة الترك31ً

6.008.0010.0010.0014.0015.0016.003.004.006.0010.0011.0012.00التنمٌة الدول32ً

11.0012.0012.0014.00مصرف اسٌا33

2.0014.00ملً اٌران34

2.502.753.0013.0010.0010.0010.0011.002.502.753.009.009.009.009.00البحر المتوسط35

2.007.0010.002.253.25البنك اللبنانً الفرنس36ً

4.004.254.004.50 فرنسبنك37

8.007.008.0014.0010.0012.005.005.506.0010.0012.00االقلٌم التجاري38

2.003.0011.0011.002.503.0011.00بٌروت والبالد العربٌة39

6.008.0015.00بارسٌان40

5.002.3025.00لبنان المهجر41

4.55.16.06.56.913.413.312.512.312.82.52.93.63.712.112.011.911.4

البنك المركزي العراقً

المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالٌة

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف التجارٌة العاملة فً العراق لشهر اٌار 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفٌر

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل تارٌخ 

31/3/2004

المجموع



سنتٌنسنةاشهر6 
اكثر من 

سنتٌن
متوسط االجلقصٌر االجلاكثر من سنةسنة اشهر6طوٌل االجلمتوسط االجلقصٌر االجل

طوٌل االجل 

اكثر من سنة

طوٌل 

االجل اكثر 

من سنتٌن

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

4.005.006.007.0012.0010.001.001.001.50الصناع1ً

3.001.002.003.0014.0014.0010.0012.0012.00الزراعً التعاونً 2

3.03.54.05.010.012.013.0العقاري3

3.33.24.05.014.014.010.012.011.71.01.01.5

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة فً العراق لشهر اٌار 

البنك المركزي العراقً

المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث
قسم بحوث السوق المالٌة

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفٌر

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

2015الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق  والواردة للبنك المركزي العراقي  لشهر مايس : المصدر

المعدل

بٌانات اولٌة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل تارٌخ 

31/3/2004



سنتٌنسنةاشهر6 

اكثر من 

سنتٌن
قصٌر االجل

متوسط 

االجل
طوٌل االجل

سنة اشهر6

اكثر من 

سنة
قصٌر االجل

متوسط 

االجل

طوٌل االجل 

اكثر من سنة

طوٌل االجل 

اكثر من 

سنتٌن

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

4.05.05.56.09.09.09.010.011.01.01.51.752.08.09.010.0الرافدٌن1

3.54.55.06.510.010.010.011.012.01.01.51.52.510.010.010.0الرشٌد2

3.03.253.7510.010.010.010.01.01.52.08.08.08.0العراقً للتجارة 

2.503.003.007.008.0010.001.001.501.508.009.009.009.00بغداد4

4.004.004.004.0012.0012.0012.0012.004.004.004.004.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراق5ً

5.006.008.0012.0015.0016.003.003.504.0014.0015.0015.00الشرق االوسط6

6.507.007.5015.0015.0015.004.504.305.0012.00االستثمار العراق7ً

6.008.008.5014.0012.0012.0012.003.004.005.005.5012.0012.00المتحد لالستثمار8

1.003.004.005.0015.0014.0014.0014.000.5013.0013.0013.0013.00دار السالم9

5.005.506.006.006.0012.0012.0012.0012.0012.001.502.002.502.5012.0012.0012.0012.00الموصل10

7.009.009.0016.0015.0015.005.006.006.0014.00بابل11

4.705.605.807.008.0013.0013.0013.0013.0014.002.402.752.903.1513.0014.0014.00االهلً العراق12ً

1.001.001.2512.0012.0012.0013.0013.000.250.250.2512.0013.0013.00االئتمان العراق13ً

2.002.503.003.0017.0016.0016.0016.0017.001.001.502.003.0016.0017.00االقتصاد14

7.009.0010.008.008.006.008.005.007.008.0011.00سومر15

6.506.756.756.756.7515.0014.0014.0015.003.503.753,753.7514.00الخلٌج16

5.005.507.0025.0025.0025.002.0025.00الوركاء17

5.005.506.0011.0016.0011.004.004.505.0011.00الشمال18

8.09.010.014.014.012.014.014.02.02.53.012.014.014.014.0االتحاد العراقً 19

3.005.906.7016.0016.0010.002.002.903.353.5015.00اشور20

4.004.3011.0011.0010.502.302.5011.00المنصور21

2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.00الزراعً الترك22ً

7.008.008.509.0015.0015.0013.0014.004.005.005.506.0010.0011.00الهدى23

2.002.008.001.001.008.00بٌبلوس24

7.008.008.509.008.008.008.008.0014.003.004.005.005.508.00عبر العراق25

3.423.5014.0010.298.6710.172.7110.378.008.806.65انتر كونتٌنتنتال26

2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر27

2.02.02.02.014.015.016.02.752.752.752.7514.014.015.016.0االعتماد اللبنان28ً

1.5010.0010.0010.0010.00مصرف اٌش29

7.258.008.508.5015.0015.0015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00اربٌل30

11.0011.0011.0010.0010.0010.0010.00البركة الترك31ً

6.008.0010.0010.0014.0015.0016.003.004.006.0010.0011.0012.00التنمٌة الدول32ً

11.0012.0012.0014.00مصرف اسٌا33

2.0014.0016.00ملً اٌران34

2.502.753.0013.0010.0010.0010.0010.002.502.753.009.009.009.009.00البحر المتوسط35

2.007.0010.002.253.258.00البنك اللبنانً الفرنس36ً

2.753.03.05.06.09.012131422.53.03.5012.0012.0012.5013.00 فرنسبنك37

8.007.008.0014.0010.0012.005.005.506.0010.0012.00االقلٌم التجاري38

2.003.0011.0011.002.503.0011.00بٌروت والبالد العربٌة39

6.008.0015.00بارسٌان40

2.233.002.787.3012.6012.20لبنان المهجر41

4.44.96.06.36.713.313.412.412.512.92.52.93.53.711.811.612.012.0

البنك المركزي العراقً

قسم بحوث السوق المالٌة/المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

القروض

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف التجارٌة العاملة فً العراق لشهر حزٌران 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفٌر

الودائع الثابتة
الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

الودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك 

31/3/2004المركزي قبل تارٌخ 

المجموع



سنتٌنسنةاشهر6 
اكثر من 

سنتٌن
قصٌر االجل

متوسط 

االجل
سنة اشهر6طوٌل االجل

اكثر من 

سنة
قصٌر االجل

متوسط 

االجل

طوٌل االجل 

اكثر من سنة

طوٌل االجل 

اكثر من 

سنتٌن

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

4.05.06.07.012.010.01.01.01.5الصناع1ً

3.001.002.003.0014.0014.0010.0012.0012.00الزراعً التعاونً 2

3.03.54.05.010.010.010.012.013.0العقاري3

3.33.24.05.012.012.010.012.011.71.01.01.5

سعر الفائدة على االئتمان

التوفٌر

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة فً العراق لشهر احزٌران 

البنك المركزي العراقً
المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالٌة

2015الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق  والواردة للبنك المركزي العراقي  لشهر حزيران : المصدر

المعدل

بٌانات اولٌة

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك 

31/3/2004المركزي قبل تارٌخ 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً
سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع



سنتٌنسنةاشهر6 
اكثر من 

سنتٌن

قصٌر 

االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل
سنة اشهر6

اكثر من 

سنة

قصٌر 

االجل

متوسط 

االجل

طوٌل االجل 

اكثر من سنة

طوٌل االجل 

اكثر من 

سنتٌن

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

4.005.005.506.009.0010.0011.001.001.501.752.008.009.0010.00الرافدٌن1

3.504.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.501.502.5010.0010.0010.00الرشٌد2

3.003.253.7510.0010.0010.0010.001.001.502.008.008.008.00العراقً للتجارة3

2.503.003.008.008.0010.001.001.501.509.009.009.009.00بغداد4

4.004.004.004.0012.0012.0012.0012.004.004.004.004.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراق5ً

5.006.008.0012.0015.0016.003.003.504.0014.0015.0015.00الشرق االوسط6

6.507.007.5015.0015.004.503.405.0012.00االستثمار العراق7ً

6.008.008.5014.0012.0012.0012.003.004.005.005.5012.0012.00المتحد لالستثمار8

1.003.004.005.0015.0014.0014.0014.000.5013.0013.0013.0013.00دار السالم9

5.005.506.006.006.0012.0012.0012.0012.0012.001.502.002.502.5012.0012.0012.0012.00الموصل10

7.009.009.0016.0015.0015.005.006.006.0014.00بابل11

4.705.605.807.008.0013.0013.0013.0013.0014.002.402.752.903.1513.0014.0014.00االهلً العراق12ً

1.001.001.2512.0012.0012.0013.0013.000.250.250.2512.0013.0013.00االئتمان العراق13ً

2.002.503.003.0017.0016.0016.0016.0017.001.001.502.003.0016.0017.00االقتصاد14

7.009.0010.008.008.006.008.005.007.008.0011.00سومر15

6.506.756.756.756.7515.0014.0014.0015.003.503.753.753.7514.00الخلٌج16

5.005.507.0025.0025.0025.002.0025.00الوركاء17

5.005.506.0011.0016.0011.004.004.505.0011.00الشمال18

8.009.0010.0014.0014.0012.0014.0014.002.002.503.0012.0014.0014.0014.00االتحاد العراقً 19

3.005.906.7016.0016.0010.002.002.903.353.5015.00اشور20

4.004.3011.0011.0010.502.302.5011.00المنصور21

2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.00الزراعً الترك22ً

7.008.008.509.0015.0015.0013.0014.004.005.005.506.0010.0011.00الهدى23

2.002.008.001.001.008.00بٌبلوس24

7.008.008.509.008.008.008.008.0014.003.004.005.005.508.00عبر العراق25

3.374.1214.0010.118.5210.192.612.3710.436.026.466.67انتر كونتٌنتنتال26

2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر27

6.906.9014.0015.0016.004.404.4014.0014.0015.0016.00االعتماد اللبنان28ً

1.508.508.508.006.75مصرف اٌش29

7.258.008.508.5015.0015.0015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00اربٌل30

11.0011.0011.0010.0010.0010.0010.00البركة الترك31ً

6.008.0010.0010.0014.0015.0016.003.004.006.0010.0011.0012.00التنمٌة الدول32ً

11.0012.0012.0014.00مصرف اسٌا33

2.0014.0016.00ملً اٌران34

2.502.753.0013.0010.0010.0010.0010.002.502.753.009.009.009.009.00البحر المتوسط35

2.007.0010.002.253.258.00البنك اللبنانً الفرنس36ً

2.753.003.005.006.009.0012.0013.0014.002.002.503.003.5012.0012.0012.5013.00 فرنسبنك37

6.006.507.0012.0010.0012.003.004.005.0011.0012.00االقلٌم التجاري38

4.003.004.005.507.0012.0012.0013.0013.0014.003.004.005.005.509.0010.0011.0012.00بٌروت والبالد العربٌة39

5.007.0014.00بارسٌان40

1.623.002.447.2312.6012.22لبنان المهجر41

4.65.06.06.56.813.413.512.412.412.92.52.83.63.911.711.511.811.8

البنك المركزي العراقً

قسم بحوث السوق المالٌة/المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

القروض

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف التجارٌة العاملة فً العراق لشهر تموز 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً
سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفٌر

الودائع الثابتة
الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

الودائع الثابتة

31/3/2004سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل تارٌخ 

المجموع



سنتٌنسنةاشهر6 
اكثر من 

سنتٌن

قصٌر 

االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل
سنة اشهر6

اكثر من 

سنة

قصٌر 

االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

سنة

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

سنتٌن

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

4.005.006.007.0012.0010.001.001.001.50الصناع1ً

3.001.002.003.0014.0014.002.002.002.00**الزراعً التعاونً 2

3.003.504.005.0010.0010.0010.0012.0013.00العقاري3

3.33.24.05.012.012.06.08.78.31.01.01.5

سعر الفائدة على االئتمان

التوفٌر

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة فً العراق لشهر تموز 

البنك المركزي العراقً
المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالٌة

2015من قانون الموازنة االتحادٌة لسنة  (18)تم تخفٌض الفائدة للقروض الزراعٌة من موارد المصرف الذاتٌة استنادا الى الفقرة **

المعدل

بٌانات اولٌة

2015الكتب الرسمٌة للمصارف كافة العاملة فً العراق  والواردة للبنك المركزي العراقً  لشهر نموز : المصدر*

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

31/3/2004سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل تارٌخ 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع



سنتٌنسنةاشهر6 

اكثر من 

سنتٌن
قصٌر االجل

متوسط 

االجل
طوٌل االجل

سنة اشهر6

اكثر من 

سنة
قصٌر االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل اكثر 

من سنة

طوٌل 

االجل اكثر 

من سنتٌن

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

4.005.005.506.009.0010.0011.001.001.501.752.008.009.0010.00الرافدٌن1

3.504.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.501.502.5010.0010.0010.00الرشٌد2

3.003.253.753.7510.0010.0010.0010.001.001.502.008.008.008.00العراقً للتجارة3

2.503.003.008.008.0010.001.001.501.509.009.009.00بغداد4

4.004.004.004.0012.0012.0012.0012.004.004.004.004.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراق5ً

5.006.008.0012.0015.0016.003.003.504.0014.0015.0015.00الشرق االوسط6

6.507.007.5015.0015.004.503.405.0012.00االستثمار العراق7ً

6.008.008.5014.0012.0012.00123.004.005.005.5012.0012.00المتحد لالستثمار8

1.003.004.005.0015.0014.0014.0014.000.5013.0013.0013.0013.00دار السالم9

5.005.506.006.006.0012.0012.0012.0012.0012.001.502.002.502.5012.0012.0012.0012.00الموصل10

7.009.009.0016.0015.0015.005.006.006.0014.00بابل11

4.705.605.807.008.0013.0013.0013.0013.0014.002.402.752.903.1513.0014.0014.00االهلً العراق12ً

1.001.001.2512.0012.0012.0013.0013.000.250.250.2512.0013.0013.00االئتمان العراق13ً

2.002.503.003.0017.0016.0016.0016.0017.001.001.52.003.0016.0017.00االقتصاد14

7.009.0010.008.008.006.008.005.007.008.0011.00سومر15

6.56.756.756.756.7515.0014.0014.0015.003.53.753.753.7514.00الخلٌج16

5.005.507.0025.0025.0025.002.0025.00الوركاء17

5.005.506.0011.0016.0011.004.004.55.0011.00الشمال18

8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.53.0013.00االتحاد العراقً 19

3.005.906.7016.0016.0010.002.002.903.353.5015.00اشور20

4.004.3011.0011.0010.502.302.5011.00المنصور21

2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.00الزراعً الترك22ً

7.008.008.59.0015.0015.0013.0014.004.005.005.56.0010.0011.00الهدى23

2.002.008.001.001.008.00بٌبلوس24

7.008.008.509.008.008.008.008.0014.003.004.005.005.508.00عبر العراق25

3.374.121410.118.5210.192.612.3710.436.026.466.67انتر كونتٌنتنتال26

2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر27

6.906.9014.0015.0016.004.404.4014.0014.0015.0016.00االعتماد اللبنان28ً

1.508.508.508.006.75مصرف اٌش29

7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00اربٌل30

11.0011.0011.0010.0010.0010.0010.00البركة الترك31ً

6.008.0010.0010.0014.0015.0016.003.004.006.0010.0011.0012.00التنمٌة الدول32ً

11.0012.0012.0014.00مصرف اسٌا33

2.0014.0016.00ملً اٌران34

2.502.753.0013.001010.0010.0010.002.502.753.009.009.009.009.00البحر المتوسط35

2.007.0010.002.253.258.00البنك اللبنانً الفرنس36ً

2.753.003.005.006.009.0012.0013.0014.002.002.503.003.5012.0012.0012.5013.00 فرنسبنك37

6.006.507.0012.0010.0012.003.004.005.0011.0012.00االقلٌم التجاري38

4.003.004.005.507.0012.0012.0013.0013.0014.003.004.005.005.509.0010.0011.0012.00بٌروت والبالد العربٌة39

5.07.014.0بارسٌان40
1.653.0010.202.487.3012.6012.20لبنان المهجر41

4.65.05.96.46.813.313.412.412.412.72.52.83.63.911.811.411.711.8

البنك المركزي العراقً

قسم بحوث السوق المالٌة/المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف التجارٌة العاملة فً العراق لشهر اب 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفٌر

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي 

المجموع



سنتٌنسنةاشهر6 
اكثر من 

سنتٌن
قصٌر االجل

متوسط 

االجل
سنة اشهر6طوٌل االجل

اكثر من 

سنة
قصٌر االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل اكثر 

من سنة

طوٌل 

االجل اكثر 

من سنتٌن

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

4.005.006.007.0012.0010.001.001.001.50الصناع1ً

3.001.002.003.0014.0014.002.002.002.00**الزراعً التعاونً 2

3.003.504.005.0010.0010.0010.0012.0013.00العقاري3

3.33.24.05.012.012.06.08.78.31.01.01.5

سعر الفائدة على االئتمان

التوفٌر

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة فً العراق لشهر اب 

البنك المركزي العراقً
المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالٌة

المعدل

بٌانات اولٌة

2015الكتب الرسمٌة للمصارف كافة العاملة فً العراق  والواردة للبنك المركزي العراقً  لشهر اب : المصدر*

2015من قانون الموازنة االتحادٌة لسنة  (18)تم تخفٌض الفائدة للقروض الزراعٌة من موارد المصرف الذاتٌة استنادا الى الفقرة **

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي 

31/3/2004قبل تارٌخ 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع



سنتٌنسنةاشهر6 

اكثر 

من 

سنتٌن

قصٌر 

االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل
سنة اشهر6

اكثر من 

سنة

قصٌر 

االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

سنة

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

سنتٌن

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

4.05.05.56.09.010.011.01.01.51.752.08.09.010.0الرافدٌن1
3.54.55.06.510.010.010.011.012.01.01.51.52.510.010.010.0الرشٌد2
3.03.253.753.7510.010.010.010.01.01.52.02.08.08.08.0العراقً للتجارة3
2.53.03.08.08.010.01.01.51.59.09.09.09.0بغداد4
4.04.04.04.012.012.012.012.04.04.04.04.012.012.012.012.0التجاري العراق5ً
5.06.08.012.015.016.03.03.54.014.015.015.0الشرق االوسط6
6.57.07.515.015.04.54.35.012.0االستثمار العراق7ً
6.08.08.514.012.012.012.03.04.05.05.512.012.0المتحد لالستثمار8
1.03.04.05.015.014.014.014.00.513.013.013.013.0دار السالم9
5.05.56.06.06.012.012.012.012.012.01.52.02.52.512.012.012.012.0الموصل10
7.09.09.016.015.015.05.06.06.014.0بابل11
4.705.605.807.008.0013.0013.0013.0013.0014.002.402.752.903.1513.0014.0014.00االهلً العراق12ً

1.001.001.2512.012.012.013.013.00.250.250.2512.013.013.00االئتمان العراق13ً
2.02.53.03.017.016.016.016.017.01.01.52.03.016.017.0االقتصاد14
                 7.09.010.08.08.06.08.05.07.08.011.0سومر15
6.56.7515.014.014.015.03.53.7514.0الخلٌج16
5.05.57.025.025.025.02.025.0الوركاء17
5.05.56.011.016.011.04.04.55.011.0الشمال18
8.09.010.014.014.012.013.02.02.53.013.0االتحاد العراقً 19
3.05.96.716.016.010.02.02.93.353.515.0اشور20
4.04.311.011.010.52.32.511.0المنصور21
2.02.53.025.027.00.51.01.025.0الزراعً الترك22ً
7.08.08.59.015.015.013.014.04.05.05.56.010.011.0الهدى23
2.02.08.01.01.08.0بٌبلوس24
7.08.08.59.08.08.08.08.014.03.04.05.05.58.0عبر العراق25
3.374.1214.0010.118.5210.192.612.3710.436.026.466.67انتر كونتٌنتنتال26
2.011.012.013.013.0وقفلر27
6.96.914.015.016.04.44.414.014.015.016.0االعتماد اللبنان28ً
1.58.58.58.06.75   مصرف اٌش29
7.258.08.5015.015.015.03.03.03.5015.015.015.015.0اربٌل30
11.011.011.010.010.010.010.0البركة الترك31ً
6.08.010.010.014.015.016.03.04.06.010.011.012.0التنمٌة الدول32ً
11.012.012.014.0مصرف اسٌا33
2.014.016.0ملً اٌران34
2.502.75313101010102.502.7539999.00البحر المتوسط35
2.007.0010.002.253.258.00البنك اللبنانً الفرنس36ً
2.753.03.05.06.09.012.513141.02.503.03.5012.012.012.5012.50 فرنسبنك37
6.006.507.0012.0010.0012.003.004.005.0011.0012.00االقلٌم التجاري38
4.003.004.005.507.0012.0012.0013.0013.0014.003.004.005.005.509.0010.0011.0012.00بٌروت والبالد العربٌة39

5.07.014.0بارسٌان40
1.65310.202.487.3012.6012.20لبنان المهجر41

4.64.95.86.36.813.313.412.512.412.72.52.83.63.911.811.411.711.6

البنك المركزي العراقً

قسم بحوث السوق المالٌة/المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف التجارٌة العاملة فً العراق لشهر اٌلول 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفٌر

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

31/3/2004تارٌخ 

المجموع



سنتٌنسنةاشهر6 

اكثر 

من 

سنتٌن

قصٌر 

االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل
سنة اشهر6

اكثر من 

سنة

قصٌر 

االجل

متوسط 

االجل

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

سنة

طوٌل 

االجل 

اكثر من 

سنتٌن

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

4.05.06.07.012.010.01.01.01.5الصناع1ً

3.01.02.03.014.014.02.02.02.0**الزراعً التعاونً 2

3.03.54.05.010.010.010.012.013.0العقاري3

3.33.24.05.012.012.06.08.78.31.01.01.5

سعر الفائدة على االئتمان

التوفٌر

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

*2015جدول ٌبٌن اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة فً العراق لشهر اٌلول 

البنك المركزي العراقً
المدٌرٌة العامة لالحصاء واالبحاث

قسم بحوث السوق المالٌة

المعدل

بٌانات اولٌة

2015الكتب الرسمٌة للمصارف كافة العاملة فً العراق  والواردة للبنك المركزي العراقً  لشهر اٌلول : المصدر*

2015من قانون الموازنة االتحادٌة لسنة  (18)تم تخفٌض الفائدة للقروض الزراعٌة من موارد المصرف الذاتٌة استنادا الى الفقرة **

خصم 

الكمبٌالة

القروض

التوفٌر

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي 

31/3/2004قبل تارٌخ 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبٌةبالدٌنار العراقً

سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع



سنتينسنةأشهر 6  
أكثر من 

سنتين

قصيرة 

األجل

متوسطة 

األجل

طويلة 

األجل
سنةأشهر 6

أكثر من 

سنة

قصيرة 

األجل

متوسطة 

األجل

طويلة 

األجل 

أكثر من 

سنة

طويلة 

األجل 

أكثر من 

سنتين

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

455.569101111.51.7528910الرافدين1

3.54.55.06.510.010.010.011.012.01.01.51.52.510.010.010.0الرشيد2

3.03.253.753.7510.010.010.010.01.01.52.02.08.08.08.0العراقي للتجارة3

2.53.03.08.08.010.01.01.51.59.09.09.09.0بغداد4

4.04.04.04.012.012.012.012.04.04.04.04.012.012.012.012.0التجاري العراقي5

5.06.08.012.015.016.03.03.54.014.015.015.0الشرق األوسط لإلستثمار6

6.57.07.515.015.04.54.755.012.0اإلستثمار العراقي7

6.08.08.514.012.012.012.03.04.05.05.512.012.0المتحد لإلستثمار8

1.03.04.05.015.014.014.014.00.513.013.013.013.0دار السالم لإلستثمار9

5.05.56.06.06.012.012.012.012.012.01.52.02.52.512.012.012.012.0الموصل للتنمية واإلستثمار 10

7.09.09.016.015.015.05.06.06.014.0بابل11

4.705.605.807.008.0013.0013.0013.0013.0014.002.402.752.903.1513.0014.0014.00األهلي العراقي12

1.01.01.2512.012.012.013.013.00.250.250.2512.013.013.0االئتمان العراقي13

2.02.53.03.017.016.016.016.017.01.01.52.03.016.017.0اإلقتصاد14

8.59.010.513.013.012.013.05.07.08.013.5سومر التجاري15

6.56.7515.014.014.015.03.53.7514.0الخليج التجاري16

5.05.57.025.025.025.02.025.0الوركاء لإلستثمار والتمويل17

5.05.56.011.016.011.04.04.55.011.0الشمال للتمويل واإلستثمار18

8.09.010.014.014.012.014.014.02.02.53.013.014.014.014.0اإلتحاد العراقي 19

3.05.96.716.016.010.02.02.93.353.515.0آشور الدولي لإلستثمار20

4.04.311.011.010.52.32.511.0المنصور لإلستثمار21

2.02.53.025.027.00.51.01.025.0الزراعي التركي22

7.08.08.59.015.015.013.014.04.05.05.56.010.011.0الهدى23

3.53.58.02.42.58.0بيبلوس24

7.08.08.59.011.511.011.011.014.03.04.05.05.511.0عبر العراق25

3.435.2314.010.079.2910.212.592.2411.556.08.826.70أنتركونتيننتال26

2.011.012.013.013.0وقفلر27

6.906.9014.015.016.04.44.414.014.015.016.0اإلعتماد اللبناني28

1.610.2510.2510.259.40إيش التركي 29

7.258.08.5015.015.015.03.03.03.515.015.015.015.0أربيل لإلستثمار والتمويل30

11.011.011.010.010.010.010.0البركة التركي للمشاركة31

6.08.010.010.014.015.016.03.04.06.010.011.012.0التنمية الدولي32

11.012.012.014.0آسيا للمشاركة33

2.014.016.0ملي إيران34

2.52.753.013.010.010.010.010.02.52.753.09.09.09.09.0البحر المتوسط35

2.07.010.02.253.258.0اللبناني الفرنسي36

2.753.03.05.06.09.012.513.014.01.02.53.03.512.012.012.5012.50فرنَسبنك37

6.006.507.0012.0010.0012.003.004.005.0011.0012.00(إميرالد سابقاً)اإلقليم التجاري لإلستثمار والتمويل 38

4.003.004.005.5012.0012.0013.0013.0014.003.004.005.005.509.0010.0011.0012.00بيروت والبالد العربية39

5.07.014.0بارسيان40

1.65310.202.487.3012.6012.20لبنان والمهجر41

4.75.05.96.36.713.613.912.712.812.82.52.93.63.911.911.712.011.9

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم بحوث السوق المالية

*2015جدول أسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر تشرين االول عام 

أسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير

الودائع الثابتة
الحسابات 

الجارية 

المدينة 

(المكشوف)

الكمبياالت 

المخصومة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

(2004/3/3)

المعدل



سنتينسنةأشهر 6 
أكثر من 

سنتين

قصيرة 

األجل

متوسطة 

األجل

طويلة 

األجل
سنةأشهر 6  

أكثر من 

سنة

قصيرة 

األجل

متوسطة 

األجل

طويلة 

األجل 

أكثر من 

سنة

طويلة 

األجل 

أكثر من 

سنتين

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

4.05.06.07.012.010.01.01.01.5الصناعي1

3.01.02.03.014.014.02.02.02.0الزراعي التعاوني 2

3.03.54.05.010.010.010.012.013.0العقاري3

3.33.24.05.012.012.06.08.78.31.01.01.5

*2015جدول أسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر تشرين االول عام 

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم بحوث السوق المالية

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

(2004/3/31)

أسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير

الودائع الثابتة

الحسابات 

الجارية المدينة 

(المكشوف)

2015الكتب الرسمية الواردة من المصارف العاملة في العراق لشهر تشرين الثاني : المصدر

2015من قانون الموازنة االتحادية لسنة  (18)تم تخفيض الفائدة للقروض الزراعية من موارد المصرف الذاتية استنادا الى الفقرة 

المعدل

* ((بيانات أولية))

الكمبياالت 

المخصومة



سنتينسنةأشهر 6  
أكثر من 

سنتين

قصيرة 

األجل

متوسطة 

األجل

طويلة 

األجل
سنةأشهر 6

أكثر من 

سنة

قصيرة 

األجل

متوسطة 

األجل

طويلة 

األجل 

أكثر من 

سنة

طويلة 

األجل 

أكثر من 

سنتين

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

455.569101111.51.7528910الرافدين1

3.54.556.5101010111211.51.52.5101010الرشيد2

33.253.753.751010101011.522888العراقي للتجارة3

2.533108911.51.5910بغداد4

441212121212التجاري العراقي5

56812151633.54141515الشرق األوسط لإلستثمار6

6.577.515154.54.75512اإلستثمار العراقي7

6.08.08.514.012.012.012.03.04.05.05.512.012.0المتحد لإلستثمار8

1345151414140.513131313دار السالم لإلستثمار9

5.05.56.06.06.012.012.012.012.012.01.52.02.52.512.012.012.012.0الموصل للتنمية واإلستثمار 10

79916151556614بابل11

4.705.605.807813131313142.42.752.903.15131414األهلي العراقي12

111.2512121213130.250.250.25121313االئتمان العراقي13

22.53311.523اإلقتصاد14

8.59.010.513.013.012.013.05.07.08.013.5سومر التجاري15

6.506.75151414153.503.7514الخليج التجاري16

55.57252525225الوركاء لإلستثمار والتمويل17

55.50611161144.50511الشمال للتمويل واإلستثمار18

8910141413141422.5313.0141414اإلتحاد العراقي 19

2.903.353.515.0 2 3.05.96.71616.010آشور الدولي لإلستثمار20

44.3111110.52.32.511المنصور لإلستثمار21

22.5325270.51125الزراعي التركي22

788.5915151314455.561011.0الهدى23

3.53.58.02.42.58.0بيبلوس24

7.08.08.59.011.511.011.011.014.03.04.05.05.511.0عبر العراق25

3.435.231410.089.6410.212.642.3610.496.058.516.71أنتركونتيننتال26

211121313وقفلر27

6.96.91415164.44.414141516اإلعتماد اللبناني28

1.610.2510.2510.259.40إيش التركي 29

7.2588.5151515333.515151515أربيل لإلستثمار والتمويل30

11111110101010البركة التركي للمشاركة31

681010.0141516346101112التنمية الدولي32

11.012.012.014.0آسيا للمشاركة33

2.014.016.0ملي إيران34

2.52.753.013.010.010.010.010.02.52.753.09.09.09.09.0البحر المتوسط35

2.07.010.02.253.258.0اللبناني الفرنسي36

2.753.03.05.06.09.012.513.014.01.02.53.03.512.012.012.5012.50فرنَسبنك37

66.571210123451112(إميرالد سابقاً)اإلقليم التجاري لإلستثمار والتمويل 38

4.003.504.756.007.0012.0012.0013.0013.5014.003.004.005.005.759.0010.0011.0012.00بيروت والبالد العربية39

5714بارسيان40
1.653.0010.202.487.3012.6012.20لبنان المهجر41

4.75.05.96.66.813.413.712.612.712.82.52.83.63.911.911.511.912.1

القروض

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

(2004/3/3)

المعدل

الحسابات 

الجارية 

المدينة 

(المكشوف)

الكمبياالت 

المخصومة

القروض

التوفير

الودائع الثابتة

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم بحوث السوق المالية

*2015جدول أسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر تشرين الثاني عام 

أسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير

الودائع الثابتة



سنتينسنةأشهر 6 
أكثر من 

سنتين

قصيرة 

األجل

متوسطة 

األجل

طويلة 

األجل
سنةأشهر 6  

أكثر من 

سنة

قصيرة 

األجل

متوسطة 

األجل

طويلة 

األجل 

أكثر من 

سنة

طويلة 

األجل 

أكثر من 

سنتين

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

45671210111.5الصناعي1

3.01.02.03.014.014.02.02.02.0الزراعي التعاوني 2

33.5451010101213العقاري3

3.33.24.05.012.012.06.08.78.31.01.01.5 المعدل

* ((بيانات أولية))

الكمبياالت 

المخصومة

القروض

التوفير

قسم بحوث السوق المالية

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

(2004/3/31)

أسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير

الودائع الثابتة

الحسابات 

الجارية 

المدينة 

(المكشوف)

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

2015الكتب الرسمية الواردة من المصارف العاملة في العراق لشهر تشرين الثاني : المصدر

2015من قانون الموازنة االتحادية لسنة  (18)تم تخفيض الفائدة للقروض الزراعية من موارد المصرف الذاتية استنادا الى الفقرة 

*2015جدول أسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر تشرين الثاني عام 



سنتينسنةأشهر 6  
أكثر من 

سنتين
قصيرة األجل

متوسطة 

األجل
قصيرة األجلأكثر من سنةسنةأشهر 6طويلة األجل

متوسطة 

األجل

طويلة األجل 

أكثر من سنة

طويلة األجل 

أكثر من 

سنتين

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

455.569101111.51.7528910الرافدين1
3.54.556.5101010111211.51.52.591011الرشيد2
33.253.253.751010101011.52.02888العراقي للتجارة3
2.533881011.51.59999بغداد4
444412121212444412121212التجاري العراقي5
56814151633.54141515الشرق األوسط لإلستثمار6
6.577.515154.54.75512اإلستثمار العراقي7
688.5141212123455.51212المتحد لإلستثمار8
1345151414140.513131313دار السالم لإلستثمار9
55.56661212121.522.52.512121212الموصل للتنمية واإلستثمار 10
79916151556614بابل11
4.495.295.496.125813131313142.1752.452.602.85131414األهلي العراقي12
111.2512121213130.250.250.25121313االئتمان العراقي13
22.53311.523اإلقتصاد14
8.5910.51313121357813.5سومر التجاري15
6.506.75151414153.503.7514الخليج التجاري16
55.57252525225الوركاء لإلستثمار والتمويل17
55.5611161144.5511الشمال للتمويل واإلستثمار18
89101414121322.5313اإلتحاد العراقي 19
35.906.7016161022.903.353.5015آشور الدولي لإلستثمار20
44.3111110.52.32.511المنصور لإلستثمار21
22.5325270.51125الزراعي التركي22
788.5915151314455.561011الهدى23
3.53.582.42.58بيبلوس24
788.5911.5111111143455.511عبر العراق25
3.425.241411.879.6410.202.622.6710.866.058.486.71أنتركونتيننتال26
211121313وقفلر27
6.906.901415164.404.4014141516اإلعتماد اللبناني28
1.6310.2510.2510.009.38إيش التركي 29
7.2588.50151515333.5015151515أربيل لإلستثمار والتمويل30
11111110101010البركة التركي للمشاركة31
681010141516346101112التنمية الدولي32
11121214آسيا للمشاركة33
21416ملي إيران34
2.52.75313101010102.52.7539999البحر المتوسط35
27102.253.258اللبناني الفرنسي36
2.753356912.5131412.533.5121212.512.5فرنَسبنك37
66.571210123451112(إميرالد سابقاً)اإلقليم التجاري لإلستثمار والتمويل 38
43.504.756712121313.50143455.759101112بيروت والبالد العربية39
5714بارسيان40
1.653.0010.202.487.3012.6012.20لبنان والمهجر41

4.75.05.96.36.813.613.812.712.712.52.52.93.63.911.911.411.711.8

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم بحوث السوق المالية

*2015عام  كانون االولجدول أسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر 

أسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير

الودائع الثابتة
الحسابات 

الجارية 

المدينة 

(المكشوف)

الكمبياالت 

المخصومة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

(2004/3/3)سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

المعدل



سنتينسنةأشهر 6 
أكثر من 

سنتين
قصيرة األجل

متوسطة 

األجل
سنةأشهر 6  طويلة األجل

أكثر من 

سنة

قصيرة 

األجل

متوسطة 

األجل

طويلة 

األجل أكثر 

من سنة

طويلة 

األجل أكثر 

من سنتين

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

456711.59111.5الصناعي1

31231414222الزراعي التعاوني 2

33.5451010101213العقاري3

3.33.24.05.012.012.06.08.58.01.01.01.5

*2015  عام  كانون االولجدول أسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم بحوث السوق المالية

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

(2004/3/31)

أسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير

الودائع الثابتة

الحسابات 

الجارية 

المدينة 

(المكشوف)

2015الكتب الرسمية الواردة من المصارف العاملة في العراق لشهر تشرين الثاني : المصدر

2015من قانون الموازنة االتحادية لسنة  (18)تم تخفيض الفائدة للقروض الزراعية من موارد المصرف الذاتية استنادا الى الفقرة 

المعدل

* ((بيانات أولية))

الكمبياالت 

المخصومة


