
   6 
اشهر

سنتينسنة
أكثر من 
سنتين

طويلة األجلمتوسطة األجلقصيرة األجل
   6 
اشهر

سنة
أكثر من 

سنة
قصيرة األجل

متوسطة 
األجل

طويلة األجل 
أكثر من سنة

طويلة األجل 
أكثر من 
سنتين

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

4.05.05.57.09.010.011.01.01.51.753.08.09.010.0الرافدين1
3.54.55.06.513.013.010.011.012.01.01.51.52.59.010.010.011.0الرشيد2
2.03.253.753.7510.010.010.010.01.01.52.08.08.08.0العراقي للتجارة3
2.53.03.010.08.09.010.01.01.51.59.010.011.0بغداد4
4.04.04.04.012.012.012.012.04.04.04.04.012.012.012.012.0التجاري العراقي5
4.04.55.06.016.015.016.02.02.53.03.514.015.015.015.0الشرق 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

5.05.56.012.012.012.01.52.02.512.0الموصل للتنمية واإلستثمار 10

6.07.07.016.015.015.04.05.05.014.0بابل11

4.495.305.506.138.0013.0013.0013.0014.0015.002.172.452.602.8513.0014.0015.00األهلي العراقي12

1.01.01.2512.011.012.0االئتمان العراقي13

2.02.53.03.01.01.52.03.0اإلقتصاد14

7.57.09.513.012.012.013.05.05.06.013.5سومر التجاري15

5.55.7515.014.014.015.02.52.7514.0الخليج التجاري16

2.54.05.525.025.025.01.025.0الوركاء لإلستثمار والتمويل17

5.05.56.011.016.011.04.04.55.011.0الشمال للتمويل واإلستثمار18

8.09.010.014.014.012.013.02.02.53.013.0اإلتحاد العراقي 19

3.05.96.716.016.016.02.02.93.43.515.0آشور الدولي لإلستثمار20

4.04.311.011.010.52.32.511.0المنصور لإلستثمار21

2.02.53.025.027.00.51.01.025.0الزراعي التركي22

5.06.06.56.515.015.010.511.02.53.54.04.0الهدى23

3.53.58.02.42.58.08.06.5بيبلوس24

7.08.08.59.011.511.011.011.014.03.04.05.05.511.0عبر العراق25

2.924.9714.0010.9912.0010.001.152.5311.848.669.506.47أنتركونتيننتال26

2.011.012.013.013.0وقفلر27

6.96.914.015.016.04.44.414.014.015.016.0اإلعتماد اللبناني28

1.610.310.310.09.38إيش التركي 29

7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00أربيل لإلستثمار والتمويل30

6.08.010.010.014.015.016.03.04.06.010.011.012.0التنمية الدولي31

1.014.016.0ملي إيران32

2.52.753.013.010.010.010.010.02.52.753.09.09.09.09.0البحر المتوسط33

2.07.510.02.253.258.0اللبناني الفرنسي34

1.5012.002.004.00 فرنَسبنك35

6.06.57.012.010.012.03.04.05.011.012.0اإلقليم التجاري لإلستثمار والتمويل 36

4.03.54.756.07.012.012.013.013.514.03.04.05.05.759.010.011.012.0بيروت والبالد العربية37

6.0015.00بارسيان38

3.127.998.008.002.917.428.618.00لبنان والمهجر39

4.005.705.8013.5012.5013.501.501.601.659.7510.7510.75عودة40

4.34.85.86.17.513.813.612.812.612.42.42.83.54.012.011.311.611.2

التوفير

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

(2004/3/3)

المعدل

البنك المركزي العراقي
المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم االستقرار المالي
*2017جدول أسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر كانون الثاني عام 

أسماء المصارف

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

التوفير

الحسابات الودائع الثابتة
الجارية 
المدينة 

(المكشوف)

الكمبياالت 
المخصومة

القروض



   6 
اشهر

سنتينسنة
أكثر من 
سنتين

طويلة األجلمتوسطة األجلقصيرة األجل
   6 
اشهر

سنة
أكثر من 

سنة
قصيرة األجل

متوسطة 
األجل

طويلة األجل 
أكثر من سنة

طويلة األجل 
أكثر من 
سنتين

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

4.05.06.07.010.08.01.01.01.5الصناعي1

3.51.04.04.514.014.08.08.08.0** الزراعي التعاوني2

3.03.54.05.010.010.010.010.010.0العقاري3

3.53.24.75.512.012.09.09.38.71.01.01.5 المعدل

    * 2017الكتب الرسمية الواردة الى البنك المركزي  العراقي لشهر كانون الثاني من عام : المصدر  * 

 والمصادق عليه من وزارة المالية2016/2/8المتخذ بجلسته االعتيادية المنعقدة بتاريخ  (15,16)تم تغيير اسعار الفائدة لحساب التوفير والودائع والقروض حسب مجلس ادارة المصرف الرقم 

((بيانات اولية))

الكمبياالت 
المخصومة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

أسماء المصارف

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

التوفير

الحسابات الودائع الثابتة
الجارية 
المدينة 

(المكشوف)

*2017جدول أسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر كانون الثاني عام 

البنك المركزي العراقي
المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم االستقرار المالي



 

سنتينسنةاشهر6   
اكثر من 

سنتين
قصير االجل

متوسط 

االجل
طويل االجل

    
اشهر6

سنة
اكثر من 

سنة
متوسط االجلقصير االجل

طويل 

االجل اكثر 

من سنة

طويل االجل 

اكثر من 

سنتين

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

455.579101111.501.7538910الرافدين1

3.54.55.06.513.013.010.011.012.011.501.502.509101011الرشيد2

23.253.753.751010101011.522888العراقي للتجارة3

2.503.003.0010.008.009.0010.001.001.501.509.0010.0011.00بغداد4

4.004.004.004.0012.0012.0012.0012.004.004.004.004.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراقي5

455616151622.533.5141515الشرق االوسط6

6.507.007.5015.0015.004.504.755.0012.00االستثمار العراقي7

688.5141212123455.51212المتحد لالستثمار8

1345151414140.513131313دار السالم9

55.5661212121.522.512الموصل10

67716151545514بابل11

4.495.295.496.138.013.013.013.014.015.02.172.452.62.913.014.015.0االهلي العراقي12

1.001.001.2512.0011.0012.00االئتمان العراقي13

2.02.53.03.01.01.52.03.0االقتصاد14

7.57.09.513.012.012.013.05.05.06.013.5سومر15

5.55.7515.014.014.015.02.52.7514.0الخليج16

345.5252525125الوركاء17

55.5611161145511الشمال18

8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.503.0013.00االتحاد العراقي 19

3.005.906.7016.0016.0010.002.002.903.353.5015.00اشور20

44111110.52.32.511المنصور21

22.5325270.51125الزراعي التركي22

5.006.006.506.5015.0015.0010.5011.002.503.504.004.00الهدى23

3.503.508.002.402.508.008.006.50بيبلوس24

7.008.008.509.0011.5011.0011.0011.0014.003.004.005.005.5011.00عبر العراق25

2.964.9714.0012.5512.0010.001.152.4711.847.009.506.47انتر كونتينتنتال26

211121313وقفلر27

6.906.9014.0015.0016.004.404.4014.0014.0015.0016.00االعتماد اللبناني28

1.6010.3010.3010.009.40مصرف ايش29

7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00اربيل30

681010141516346101112التنمية الدولي31

11416مصرف ملي ايران32

2.502.753.0013.0010.0010.0010.0010.002.502.753.009.009.009.009.00البحر المتوسط33

2.007.5010.002.253.258.00البنك اللبناني الفرنسي34

1.5012.002.004.0012.00 فرنسبنك35

66.571210123451112االقليم التجاري36

4.003.504.756.007.0012.0012.0013.0013.5014.003.004.005.005.759.0010.0011.0012.00بيروت والبالد العربية37

6.0015.00بارسيان38

3.127.998.008.002.917.428.618.00لبنان المهجر39

4.004.704.8013.5012.5013.501.501.601.659.7510.7510.75عودة40

4.34.85.86.17.513.813.612.712.612.42.42.83.53.912.011.311.611.0

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

المجموع

القروض

 *2017جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر شباط 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

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

التوفير

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبيالة

القروض

التوفير

الودائع الثابتة

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

قسم االستقرار المالي



.

سنتينسنةاشهر6   
اكثر من 

سنتين

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل

   
اشهر6

سنة
اكثر من 

سنة

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل اكثر 

من سنة

طويل 

االجل اكثر 

من سنتين

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

4.005.006.007.0010.008.001.001.001.50الصناعي1

3.501.006.004.5014.0014.008.008.008.00**الزراعي التعاوني 2

3.003.504.005.0010.0010.0010.0010.0010.00العقاري3

3.53.25.35.512.012.09.09.38.71.01.01.5 المعدل

    * 2017الكتب الرسمية الواردة الى البنك المركزي  العراقي لشهر شباط : المصدر *

 والمصادق عليه من وزارة المالية2016/2/8المتخذ بجلسته االعتيادية المنعقدة بتاريخ  (15,16)تم تغيير اسعار الفائدة لحساب التوفير والودائع والقروض حسب مجلس ادارة المصرف الرقم 

*((بيانات اولية))

خصم 

الكمبيالة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل تاريخ 

31/3/2004

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

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

التوفير

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

قسم االستقرار المالي

*2017جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر شباط 


