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

ي1 اف 4.05.05.57.09.010.011.01.01.51.753.08.09.010.0ال
ش2 3.54.55.06.513.013.010.011.012.01.01.51.52.59.010.010.011.0ال
ارة3 اقي لل 2.03.253.753.7510.010.010.010.01.01.52.08.08.08.0الع
اد4 2.53.03.010.08.09.010.01.01.51.59.010.011.0غ
اقي5 ار الع 4.04.04.04.012.012.012.012.04.04.04.04.012.012.012.012.0ال
ار6 ق األوس لإلس 4.04.55.06.016.015.016.02.02.53.03.514.015.015.0ال
اقي7 ار الع 6.57.07.515.015.04.54.755.012.0اإلس
ار8 6.08.08.514.012.012.012.03.04.05.05.512.012.0ال لإلس

ار9 الم لإلس 1.03.04.05.015.014.014.014.00.513.013.013.013.0دار ال

ار 10 ة واإلس صل لل 5.05.56.012.012.012.01.52.02.512.0ال

6.07.07.016.015.015.04.05.05.014.0ابل11

اقي12 4.495.305.506.138.0013.0013.0013.0014.0015.002.172.452.602.8513.0014.0015.00األهلي الع

اقي13 ان الع 1.01.01.2512.011.012.0االئ

اد14 2.02.53.03.01.01.52.03.0اإلق

ار 15 م ال 7.57.09.513.012.012.013.05.05.06.013.5س

ار 16 ج ال ل 5.55.7515.014.014.015.02.52.7514.0ال

ل17 ار وال اء لإلس ر 2.54.05.525.025.025.01.025.0ال

ار18 ل واإلس ال لل 5.05.56.011.016.011.04.04.55.011.0ال

ف ال

ة اب دائع ال وضال الق

ل  ل ال ال ق د م ق ة ال سع الفائ

(2004/3/3)

ات  ا ال

ة  ار ال

ة  ي ال

ف (ال

االت  ال

مة ال

وض الق

اقي ال ال الع
اث اء واأل ة العامة لإلح ي ال

لة ث األص ق ال
اني عام 2017* ن ال ان ه  اق ل ة العاملة في الع ار ارف ال ة لل ول أسعار الفائ ج

ارف اء ال أس

اقي ار الع ي ةال لة االج الع
دائع ة على ال انسع الفائ ة على االئ دائعسع الفائ ة على ال انسع الفائ ة على االئ سع الفائ

ف ال

ة اب دائع ال ال



اقي 19 اد الع 8.09.010.014.014.012.013.02.02.53.013.0اإلت

ار20 ولي لإلس ر ال 3.05.96.716.016.016.02.02.93.43.515.0آش

ار21 ر لإلس 4.04.311.011.010.52.32.511.0ال

ي22 راعي ال 2.02.53.025.027.00.51.01.025.0ال

5.06.06.56.515.015.010.511.02.53.54.04.0اله23

س24 ل 3.53.58.02.42.58.06.5ب

اق25 7.08.08.59.011.511.011.011.014.03.04.05.05.511.0ع الع

ال26 ن 2.924.9714.0010.9912.0010.001.152.5311.848.669.506.47أن

2.011.012.013.013.0وقفل27

اني28 اد الل 6.96.914.015.016.04.44.414.014.015.016.0اإلع

ي 29 1.610.310.310.09.38إ ال

ل30 ار وال ل لإلس 7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00أر

ولي31 ة ال 6.08.010.010.014.015.016.03.04.06.010.011.012.0ال

ان32 1.014.016.0ملي إي

س33 2.52.753.013.010.010.010.010.02.52.753.09.09.09.09.0ال ال

ي34 ن اني الف 2.07.510.02.253.258.0الل

35َ ن 1.5012.002.004.00 ف

ل 36 ار وال ار لإلس 6.06.57.012.010.012.03.04.05.011.012.0اإلقل ال

ة37 الد الع وت وال 4.03.54.756.07.012.012.013.013.514.03.04.05.05.759.010.011.012.0ب

ان38 6.0015.00ارس

ه39 ان وال 3.127.998.008.002.917.428.618.00ل

دة40 4.005.705.8013.5012.5013.501.501.601.659.7510.7510.75ع

4.34.85.86.17.513.813.612.812.612.42.42.83.54.012.011.511.611.0 ل ع ال
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لة األجل 

ة أك م س

لة األجل 
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7%8%9%10%14%15%16%

اعي1 4.05.06.07.010.08.01.01.01.5ال

عاوني** 2 راعي ال 3.51.04.04.514.014.08.08.08.0ال

3.03.54.05.010.010.010.010.010.0العقار 3

3.53.24.75.512.012.09.09.38.71.01.01.5

ل  ل ال ال ق د م ق ة ال سع الفائ

ل ع ال

اني م عام 2017*     ن ال ان ه  اقي ل اردة الى ال ال  الع ة ال س ر: ال ال  * ال

ة ال ه م وزارة ال ادق عل ارخ 2016/2/8 وال ة ب عق ة ال اد ه االع ل ق (15,16) ال  ف ال ل ادارة ال وض ح م دائع والق ف وال اب ال ة ل ت تغ اسعار الفائ

ة)) انات اول ((ب

اني عام 2017* ن ال ان ه  اق ل ة العاملة في الع ارف ال ة لل ول أسعار الفائ ج

ارف اء ال أس

اقي ار الع ي ةال لة االج الع

دائع ة على ال انسع الفائ ة على االئ دائعسع الفائ ة على ال سع الفائ

ف ال

ة اب دائع ال ات ال ا ال

ة  ار ال

ة  ي ال

ف) (ال

االت  ال

مة ال

وض الق

ف ال

ة اب دائع ال وضال الق

ان ة على االئ سع الفائ

اقي ال ال الع

اث اء واأل ة العامة لإلح ي ال

لة ث األص ق ال
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7%8%9%10%14%15%16%

ي1 اف 4.05.05.57.09.010.011.01.01.51.753.08.09.010.0ال
ش2 3.54.55.06.513.013.010.011.012.01.01.51.52.59.010.010.011.0ال
ارة3 اقي لل 2.03.253.753.7510.010.010.010.01.01.52.02.08.08.08.0الع
اد4 2.53.03.010.08.09.010.01.01.51.59.010.011.0غ
اقي5 ار الع 4.04.04.04.012.012.012.012.04.04.04.04.012.012.012.012.0ال
ق االوس6 4.04.55.06.016.015.016.02.02.53.03.514.015.015.0ال
اقي7 ار الع 6.57.07.515.015.04.54.755.012.0االس
ار8 6.08.08.514.012.012.012.03.04.05.05.512.012.0ال لالس

الم9 1.03.04.05.015.014.014.014.00.513.013.013.013.0دار ال

صل10 5.05.56.06.012.012.012.01.52.02.512.0ال

6.07.07.016.015.015.04.05.05.014.0ابل11

اقي12 4.495.295.496.138.013.013.013.014.015.02.172.452.62.8513.014.015.0االهلي الع

اقي13 ان الع 1.01.01.2512.011.012.0االئ

اد14 2.02.53.03.01.01.52.03.0االق

م15 7.57.09.513.012.012.013.05.05.06.013.5س

ج16 ل 5.55.7515.014.014.015.02.52.7514.0ال

اء17 ر 2.54.05.525.025.025.01.025.0ال

ال18 5.05.56.011.016.011.04.04.55.011.0ال

اقي 19 اد الع 8.09.010.014.014.012.013.02.02.53.013.0االت

خ  ل تار ل ال ال ق د م ق ة ال سع الفائ

31/3/2004

وض الق

ا 2017 * ه ش اق ل ة العاملة في الع ار ارف ال ة لل ول ي اسعار الفائ ج

ارف اء ال اس

اقي ار الع ي ةال لة االج الع
دائع ة على ال انسع الفائ ة على االئ دائعسع الفائ ة على ال انسع الفائ ة على االئ سع الفائ

ف ال

ة اب دائع ال ال
اب  ال

ف ال

خ 

الة ال

وض الق

ف ال

ة اب دائع ال ال

اقي ال ال الع

اث اء واال ة العامة لالح ي ال
لة ث األص ق ال



ر20 3.05.96.716.016.010.02.02.93.353.515.0اش

ر21 4.04.311.011.010.52.32.511.0ال

ي22 راعي ال 2.02.53.025.027.00.51.01.025.0ال

5.06.06.56.515.015.010.511.02.53.54.04.0اله23
س24 ل 3.53.58.02.42.58.06.5ب
اق25 7.08.08.59.011.511.011.011.014.03.04.05.05.511.0ع الع
ال26 ن 2.964.9714.012.5512.010.01.152.4711.847.09.56.47ان 
2.011.012.013.013.0وقفل27
اني28 اد الل 6.96.914.015.016.04.44.414.014.015.016.0االع
ف ا29 1.610.310.310.09.4م
ل30 7.258.08.515.015.015.03.03.03.515.015.015.015.0ار
ولي31 ة ال 6.08.010.010.014.015.016.03.04.06.010.011.012.0ال
ان32 ف ملي اي 1.014.016.0م
س33 2.52.753.013.010.010.010.010.02.52.753.09.09.09.09.0ال ال
ي34 ن اني الف 2.07.510.02.253.258.0ال الل
ن35 1.512.02.04.012.0 ف
ار 36 6.06.57.012.010.012.03.04.05.011.012.0االقل ال
ة37 الد الع وت وال 4.03.54.756.07.012.012.013.013.514.03.04.05.05.759.010.011.012.0ب
ان38 6.015.0ارس
ه39 ان ال 3.127.998.08.02.917.428.618.0ل
دة40 4.04.74.813.512.513.51.51.61.659.7510.7510.75ع

4.34.85.86.17.513.813.612.712.612.42.42.83.53.912.011.411.611.0 ع ال
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7%8%9%10%14%15%16%
اعي1 4.005.006.007.0010.008.001.001.001.50ال

عاوني **2 راعي ال 3.501.004.004.5014.0014.008.008.008.00ال

3.003.504.005.0010.0010.0010.0010.0010.00العقار 3

3.53.24.75.512.012.09.09.38.7111.5 ل ع ال

ا 2017*     ه ش اقي ل اردة الى ال ال  الع ة ال س ر: ال ال *ال

ة ال ه م وزارة ال ادق عل ارخ 2016/2/8 وال ة ب عق ة ال اد ه االع ل ق (15,16) ال  ف ال ل ادارة ال وض ح م دائع والق ف وال اب ال ة ل ت تغ اسعار الفائ
ة)) انات اول *((ب

خ 

الة ال

وض الق

ف ال

ة اب دائع ال وضال الق

ل  ل ال ال ق د م ق ة ال سع الفائ

ارف اء ال اس

اقي ار الع ي ةال لة االج الع

دائع ة على ال انسع الفائ ة على االئ دائعسع الفائ ة على ال انسع الفائ ة على االئ سع الفائ

ف ال

ة اب دائع ال ال

اب  ال

ف ال

ا 2017* ه ش اق ل ة العاملة في الع ارف ال ة لل ول ي اسعار الفائ ج

اقي ال ال الع

اث اء واال ة العامة لالح ي ال

لة ث األص ق ال
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اك م 

س

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

ي1 اف 4.05.05.57.09.010.011.01.01.51.753.08.09.010.0ال
ش2 3.54.55.06.513.013.010.011.012.01.01.51.52.59.010.010.011.0ال
ارة3 اقي لل 2.03.253.753.7510.010.010.010.01.01.52.02.08.08.08.0الع
اد4 2.53.03.010.08.09.010.01.01.51.59.010.011.0غ
اقي5 ار الع 4.04.04.04.012.012.012.012.04.04.04.04.012.012.012.012.0ال
ق االوس6 4.04.55.06.016.015.016.02.02.53.03.514.015.015.0ال
اقي7 ار الع 6.57.07.515.015.04.54.755.012.0االس
ار8 6.08.08.514.012.012.012.03.04.05.05.512.012.0ال لالس
الم9 1.03.04.05.015.014.014.014.00.513.013.013.013.0دار ال
صل10 5.05.56.012.012.012.01.52.02.5ال
6.07.07.016.015.015.04.05.05.014.0ابل11
اقي12 4.495.35.56.138.013.013.013.014.015.02.172.452.602.8513.014.015.0االهلي الع
اقي13 ان الع 1.01.01.2512.011.012.0االئ
اد14 2.02.53.03.01.01.52.03.0االق
م15 7.57.09.513.012.012.013.05.05.06.013.5س
ج16 ل 5.55.7515.014.014.015.02.52.7514.0ال
اء17 ر 2.54.05.525.025.025.01.025.0ال
ال18 4.04.04.55.011.011.011.03.03.03.511.0ال
اقي 19 اد الع 8.09.010.014.014.012.013.02.02.53.013.0االت
ر20 3.05.96.716.016.010.02.02.93.43.515.0اش
ر21 3.04.011.011.010.52.02.211.0ال
ي22 راعي ال 2.02.53.025.027.00.51.01.025.0ال

اقي ال ال الع

اث اء واال ة العامة لالح ي ال
لة ث األص ق ال

وض الق

ه اذار 2017 * اق ل ة العاملة في الع ار ارف ال ة لل ول ي اسعار الفائ ج

ارف اء ال اس

اقي ار الع ي ةال لة االج الع
دائع ة على ال انسع الفائ ة على االئ دائعسع الفائ ة على ال انسع الفائ ة على االئ سع الفائ

ف ال

ة اب دائع ال ال
اب  ال

ف ال

خ 

الة ال

وض الق

ف ال

ة اب دائع ال ال

خ  ل تار ل ال ال ق د م ق ة ال سع الفائ

31/3/2004



5.06.06.56.515.015.010.511.02.53.54.04.0اله23
س24 ل 2.252.253.808.02.603.53.18.06.5ب
اق25 7.08.08.59.011.511.011.011.014.03.04.05.05.511.0ع الع
ال26 ن 2.984.9714.013.012.010.01.112.5211.917.09.56.47ان 
2.011.012.013.013.0وقفل27
اني28 اد الل 6.96.914.015.016.04.44.414.014.015.016.0االع
ف ا29 1.610.310.310.09.4م
ل30 7.38.08.515.015.015.03.03.03.515.015.015.015.0ار
ولي31 ة ال 6.08.010.010.014.015.016.03.04.06.010.011.012.0ال
ان32 ف ملي اي 1.014.016.0م
س33 2.02.753.503.754.011.010.011.012.013.02.02.753.54.010.510.511.512.0ال ال
ي34 ن اني الف 2.07.510.02.253.258.0ال الل
ن35 1.512.02.04.012.0 ف
ار 36 6.06.57.012.010.012.03.04.05.011.012.0االقل ال
ة37 الد الع وت وال 4.03.54.756.07.012.012.013.013.514.03.04.05.05.759.010.011.012.0ب
ان38 6.015.0ارس
ه39 ان ال 3.18.08.08.02.97.48.68.0ل
دة40 4.05.205.3010.5012.5013.501.501.902.589.7510.7510.75ع

4.24.75.75.86.013.613.412.712.712.62.32.73.53.812.011.511.711.2 ع ال
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7%8%9%10%14%15%16%

اعي1 4.005.006.007.0010.008.001.001.001.50ال

عاوني **2 راعي ال 3.01.02.54.511.2511.2510.012.0ال

3.03.54.05.010.010.010.010.010.0العقار 3

3.33.24.25.510.610.610.010.010.01.01.01.5

ان ة على االئ سع الفائ

ف ال

ة اب دائع ال ال

اب  ال

ف ال

اقي ال ال الع

اث اء واال ة العامة لالح ي ال

لة ث األص ق ال

ه اذار 2017* اق ل ة العاملة في الع ارف ال ة لل ول ي اسعار الفائ ج

ل ع ال

ا 2017*     ه ش اقي ل اردة الى ال ال  الع ة ال س ر: ال ال *ال

ة ال ه م وزارة ال ادق عل ارخ 2016/2/8 وال ة ب عق ة ال اد ه االع ل ق (15,16) ال  ف ال ل ادارة ال وض ح م دائع والق ف وال اب ال ة ل ت تغ اسعار الفائ
ة)) انات اول *((ب

خ 

الة ال

وض الق

ف ال

ة اب دائع ال وضال الق

ل  ل ال ال ق د م ق ة ال سع الفائ

ارف اء ال اس

اقي ار الع ي ةال لة االج الع

دائع ة على ال انسع الفائ ة على االئ دائعسع الفائ ة على ال سع الفائ



7%8%9%10%14%15%16%
4.05.05.507.09.010.011.01.01.501.753.08.09.010.0الرافدين1
3.54.55.06.510.010.010.011.012.01.01.51.52.59.010.010.011.0الرشيد2
2.03.253.753.7510.010.010.010.01.01.52.02.08.08.08.0العراقي للتجارة3
2.53.03.010.08.09.010.01.01.501.509.010.011.0بغداد4
4.04.04.04.012.012.012.012.04.04.04.04.012.012.012.012.0التجاري العراقي5
4.04.505.06.016.015.016.02.02.503.03.514.015.015.0الشرق االوسط6
5.56.256.5014.014.04.04.54.7512.0اإلستثمار 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 السالم9

5.05.506.012.012.012.01.502.02.502.512.0الموصل10
6.07.07.016.015.015.04.05.05.014.0بابل11
4.495.295.496.138.013.013.013.014.015.02.172.452.602.8513.014.015.0األهلي العراقي12
1.01.01.2512.011.012.0االئتمان العراقي13
2.02.503.03.01.01.502.03.0اإلقتصاد14
7.507.09.5013.012.012.013.05.05.06.013.50سومر15
4.504.7515.014.014.015.01.501.7514.0الخليج16
2.54.05.525.025.025.01.025.0الوركاء17
4.04.04.55.011.011.011.03.03.03.54.011.0الشمال18
8.09.010.014.014.012.013.02.02.503.013.0اإلتحاد العراقي 19
3.05.906.7016.016.010.02.02.903.353.5015.0آشور20
3.04.011.011.010.502.02.2011.0المنصور21
2.02.503.025.027.00.501.01.025.0الزراعي التركي22
5.06.06.506.5015.015.010.5011.02.503.504.04.0الهدى23
2.253.133.98.02.602.903.48.06.5بيبلوس24
7.08.08.509.011.5011.011.011.014.03.04.05.05.5011.0عبر العراق25
3.014.9714.013.5012.010.01.223.1111.657.09.56.47انتر كونتيننتاال26
2.011.012.013.013.0وقفلر27
6.906.914.015.016.04.404.4014.014.015.016.0اإلعتماد اللبناني28
1.610.310.310.09.4إيش29
7.258.08.515.015.015.03.03.03.515.015.015.015.0اربيل30
6.08.010.010.014.015.016.03.04.06.010.011.012.0التنمية الدولي31
1.014.016.0ملي إيران32
2.02.753.53.754.011.010.011.012.013.02.02.753.54.010.510.511.512.0البحر المتوسط33
2.07.510.02.253.258.0اللبناني الفرنسي34
1.512.02.04.012.0 فرنسبنك35
6.06.57.012.010.012.03.04.05.011.012.0اإلقليم التجاري36
4.03.54.756.07.012.012.013.013.514.03.04.05.05.759.010.011.012.0بيروت والبالد العربية37
6.015.0بارسيان38
0.954.307.998.09.02.767.228.029.0لبنان المهجر39
4.05.25.310.512.513.51.51.92.589.7510.7510.75عودة40

4.24.65.65.86.013.513.112.812.712.62.32.73.43.812.011.511.711.3

القروض
أكثر من سنة 6   طويلة 

الحسابات 
الجارية 

الكمبياالت 
المخصومة

القروض
التوفير

الودائع الثابتة

المعدل

أكثر من سنتينسنة 6   

ل  ل ال ال ق د م ق ة ال سع الفائ

جدول أسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر نيسان 2017 

أسماء المصارف

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

التوفير
الودائع الثابتة

طويلة األجل طويلة متوسطة قصيرة  متوسطة قصيرة األجل

البنك المركزي العراقي
دائرةاالحصاء واألبحاث

قسم البحوث األصيلة



البنك المركزي العراقي

دائرة االحصاء واألحاث
قسم البحوث األصيلة

أسماء المصارف

القروضالتوفيرالتوفير

4.05.06.07.010.08.01.01.01.50الصناعي1

3.01.02.54.511.2511.2510.012.0الزراعي التعاوني 2
3.03.54.05.010.010.010.010.010.0العقاري3

3.33.24.25.510.610.610.010.010.01.01.01.5المعدل

   المصدر: الكتب الرسمية الواردة الى البنك المركزي  العراقي لشهرنيسان2017
((بيانات اولية))

متوسطة 
األجل سنة

طويلة 
األجل أكثر 
من سنة

طويلة األجل 
أكثر من 
سنتين

ة في 2017/4/19 ال ه م وزارة ال ادق عل ارخ 2017/2/8 وال ة ب عق ة ال اد ه االع ل ق (18) ال  ف ال ل ادارة ال وض ح م دائع والق ف وال اب ال ة ل ت تغ اسعار الفائ

متوسطة 
األجل

طويلة 
األجل

   6 

اشه
سنة

أكثر من 
سنة

قصيرة 
األجل أقل 
من سنة

الودائع الثابتة

الحسابات 
الجارية 
المدينة 

(المكشوف)

الكمبياالت 
المخصومة

الودائع الثابتةالقروض

   6 

اشه
سنتينسنة

أكثر من 
سنتين

قصيرة األجل

جدول أسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر نيسان 2017
بالعملة األجنبيةبالدينار العراقي

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



التوفير
الحساب 
المكشوف

خصم 
الكمبيالة

سنتينسنةاشه 6   
اكثر من 
سنتين

قصير 
االجل

متوسط 
االجل

اشه 6   طويل االجل
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%

4.05.05.57.09.010.011.01.01.51.753.08.09.010.0الرافدين1
3.54.55.06.510.010.010.011.012.01.01.51.52.59.010.010.011.0الرشيد2
2.03.253.753.7510.010.010.010.01.01.52.02.08.08.08.0العراقي للتجارة3
2.53.03.010.08.09.010.01.01.501.509.010.011.0بغداد4
2.52.54.012.012.012.012.012.012.012.012.0التجاري العراقي5
4.04.55.06.016.015.016.02.02.503.03.5014.015.015.0الشرق االوسط6
5.506.256.514.014.04.04.504.7512.0االستثمار العراقي7
6.08.08.514.012.012.012.03.04.05.05.512.012.0المتحد لالستثمار8
1.03.04.05.015.014.014.014.00.5013.013.013.013.0دار السالم9

5.05.56.012.012.012.01.52.02.52.512.0الموصل10
6.07.07.016.015.015.04.05.05.014.0بابل11
4.55.295.496.138.013.013.013.014.015.02.172.452.62.8513.014.015.0االهلي العراقي12
1.01.01.2512.011.012.0االئتمان العراقي13
2.02.53.03.01.01.502.03.0االقتصاد14
7.57.09.5013.012.012.013.05.05.06.013.5سومر15
4.54.7515.014.014.015.01.51.7514.0الخليج16
2.54.05.525.025.025.01.025.0الوركاء17

البنك المركزي العراقي
دائرةاالحصاء واألبحاث
قسم البحوث األصيلة

جدول أسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهرمايس2017 

اسماء المصارف

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

القروضالودائع الثابتة

التوفير

القروضالودائع الثابتة

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



4.04.04.55.011.011.011.03.03.03.504.011.0الشمال18
8.09.010.014.014.012.013.02.02.53.0013.0االتحاد العراقي 19
3.05.906.7016.016.010.02.02.903.353.5015.0اشور20
3.04.011.011.010.52.02.211.0المنصور21
2.02.53.025.027.00.51.01.025.0الزراعي التركي22
5.06.06.56.515.015.010.511.02.53.54.04.0الهدى23
2.253.1253.98.02.602.93.408.06.5بيبلوس24
7.08.08.59.011.511.011.011.014.03.04.05.05.511.0عبر العراق25
2.984.9714.013.012.010.01.032.7411.857.09.506.47انتر كونتينتنتال26
2.011.012.013.013.0وقفلر27
6.906.9014.015.016.04.404.4014.014.015.016.0االعتماد اللبناني28
1.610.310.310.09.4مصرف ايش29
7.258.08.515.015.015.03.03.03.515.015.015.015.0اربيل30
6.08.010.010.014.015.016.03.04.06.010.011.012.0التنمية الدولي31
1.014.016.0ملي ايران32
2.02.753.53.754.011.010.011.012.013.02.02.753.504.010.510.511.512.0البحر المتوسط33
2.07.510.02.253.258.0البنك اللبناني الفرنسي34
1.512.02.04.012.0 فرنسبنك35
6.06.57.012.010.012.03.04.05.011.012.0االقليم التجاري36
4.03.54.756.07.012.012.013.013.514.03.04.05.05.759.010.011.012.0بيروت والبالد العربية37

6.015.0بارسيان38
0.954.307.998.09.02.767.228.029.0لبنان المهجر39
4.05.25.310.512.513.51.51.902.589.7510.7510.75عودة40

4.14.65.66.06.013.513.112.712.712.62.22.73.43.812.011.511.711.3المجموع



اقي ال ال الع
اث اء واأل ة اإلح دائ

لة ث األص ق ال

اب  خ ال

ةاشه 6    سس
اك م 

س
س االجلق االجل ل االجلم

   6 

اشه
ة س

اك م 

ة س
س االجلق االجل م

ل االجل 

ة اك م س

ل االجل 

اك م 

س
%16%15%14%10%9%8%7سع 

4.05.06.07.010.08.01.01.01.5الصناعي1

3.01.02.54.511.2511.2510.012.0الزراعي التعاوني **2

3.03.54.05.010.010.010.010.010.0العقاري3

3.33.24.25.510.610.610.010.010.01.01.01.5المعدل

بيانات اولية

دائع ة على ال انسع الفائ ة على االئ سع الفائ

ف ال ف ال

وض الق

ه ما 2017 اق ل ة العاملة في الع ارف ال ة لل ول ي اسعار الفائ ج

المصدر: الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق  والواردة للبنك المركزي العراقي  لشهر مايس 2017

ة في 2017/4/19 ال ه م وزارة ال ادق عل ارخ 2017/2/8 وال ة ب عق ة ال اد ه االع ل ق (18) ال  ف ال ل ادارة ال وض ح م دائع والق ف وال اب ال ة ل ت تغ اسعار الفائ

ارف اء ال اس

دائع ة على ال سع الفائ

اقي ار الع ي ةال لة االج الع

ان ة على االئ سع الفائ
ة اب دائع ال ةال اب دائع ال وضال الق



   6 

سنتينسنةاشه
اكثر من 
سنتين

قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل 
االجل

   6 

سنةاشه
اكثر من 

سنة

قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل 
االجل اكثر 
من سنة

طويل 
االجل اكثر 
من سنتين

7%8%9%10%14%15%16%
4.05.05.57.09.010.011.01.01.51.753.08.09.010.0الرافدين1
3.54.55.06.510.010.010.011.012.01.01.51.52.59.010.010.011.0الرشيد2
2.01.52.52.510.010.010.010.01.01.251.51.58.08.08.0العراقي للتجارة3
2.53.03.010.08.09.010.01.01.51.59.010.011.0بغداد4
2.52.54.012.012.012.012.012.0التجاري العراقي5
4.04.55.06.016.015.016.02.02.53.03.514.015.015.0الشرق االوسط6
5.56.256.514.014.04.04.54.7512.0االستثمار العراقي7
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

5.05.56.012.012.012.01.52.02.52.512.0الموصل10
6.07.07.016.015.015.04.05.05.014.0بابل11
4.95.295.496.138.013.013.013.014.015.02.182.452.62.8513.014.015.0االهلي العراقي12
1.01.01.2512.011.012.0االئتمان العراقي13
2.02.53.03.01.01.52.03.0االقتصاد14
7.57.09.513.012.012.013.05.05.06.013.5سومر15
4.54.7515.014.014.015.01.51.7514.0الخليج16
2.54.05.525.025.025.01.025.0الوركاء17
4.04.04.55.011.011.011.03.03.03.54.011.0الشمال18
8.09.010.014.014.012.013.02.02.53.013.0االتحاد العراقي 19
3.05.96.716.016.010.02.02.93.353.515.0اشور20
3.04.011.011.010.52.02.211.0المنصور21
2.02.53.025.027.00.51.01.025.0الزراعي التركي22

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

القروضالودائع الثابتة

البنك المركزي العراقي
المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

قسم البحوث األصيلة
جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر حزيران 2017*

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي 



5.06.06.56.515.015.010.511.02.53.54.04.0الهدى23
2.253.133.908.02.632.903.408.06.5بيبلوس24
7.08.08.59.011.511.011.011.014.03.04.05.05.511.0عبر العراق25

2.954.9714.014.7812.010.01.013.4212.07.09.56.47انتر كونتينتنتال26

2.011.012.013.013.0وقفلر27

6.96.914.015.016.04.44.414.014.015.016.0االعتماد اللبناني28
1.610.2510.2510.09.4مصرف ايش29

7.38.08.515.015.015.03.03.03.515.015.015.015.0اربيل30

6.08.010.010.014.015.016.03.04.06.010.011.012.0التنمية الدولي31

1.014.016.0ملي ايران32

2.02.753.53.754.011.010.011.012.013.02.02.753.54.010.510.511.512.0البحر المتوسط33

2.07.510.02.253.258.0البنك اللبناني الفرنسي34

1.512.02.04.012.0 فرنسبنك35

6.06.57.012.010.012.03.04.05.011.012.0االقليم التجاري36

4.03.54.756.07.012.012.013.013.514.03.04.05.05.759.010.011.012.0بيروت والبالد العربية37

6.015.0بارسيان38

1.874.57.929.08.02.886.9710.09.228.28لبنان المهجر39

4.05.25.310.512.513.51.51.92.589.7510.7510.75بنك عودة40
4.14.55.65.96.013.513.112.812.712.62.22.73.43.712.011.411.811.2 المجموع
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اشه
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ل 

االجل 
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7%8%9%10%14%15%16%

4.05.06.07.010.08.01.01.01.5الصناعي1

3.01.02.54.511.2511.2510.012.0الزراعي التعاوني **2

3.03.54.05.010.010.010.010.010.0العقاري3

3.33.24.25.510.610.610.010.010.01.01.01.5

ان ة على االئ سع الفائ

ف ال

ة اب دائع ال ال
اب  ال

ف ال

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لالحصاء واالبحاث
قسم البحوث األصيلة

ان 2017* ه ح اق ل ة العاملة في الع ارف ال ة لل ول ي اسعار الفائ ج

المعدل

بيانات اولية

المصدر: الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق  والواردة للبنك المركزي العراقي  لشهر حزيران 2017

ة في 2017/4/19 ال ه م وزارة ال ادق عل ارخ 2017/2/8 وال ة ب عق ة ال اد ه االع ل ق (18) ال  ف ال ل ادارة ال وض ح م دائع والق ف وال اب ال ة ل ت تغ اسعار الفائ

خ 

الة ال

وض الق

ف ال

ة اب دائع ال وضال الق

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

ارف اء ال اس

اقي ار الع ي ةال لة االج الع
دائع ة على ال انسع الفائ ة على االئ دائعسع الفائ ة على ال سع الفائ



 6 

اشهر
سنتينسنة

اكثر من 

سنتين

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل

 6 

اشهر
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%
4.005.005.507.009.0010.0011.001.001.501.753.008.009.0010.00الرافدين1
3.504.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.501.502.509.0010.0010.0011.00الرشيد2
2.001.502.502.5010.0010.0010.0010.001.001.251.501.508.008.008.00العراقي للتجارة3
2.503.003.0010.008.009.0010.001.001.501.509.0010.0011.00بغداد4
2.502.504.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراقي5
4.004.505.006.0016.0015.0016.002.002.503.003.5014.0015.0015.00الشرق االوسط6
5.506.256.5014.0014.004.004.504.7512.00االستثمار العراقي7
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
5.05.56.06.012.012.012.01.52.02.52.512.0الموصل10
6.007.007.0016.0015.0015.004.005.005.0014.00بابل11
4.495.295.496.138.0013.0013.0013.0014.0015.002.182.452.602.8513.0014.0015.00االهلي العراقي12
1.001.001.2512.0011.0012.00االئتمان العراقي13
2.002.503.003.001.001.502.003.00االقتصاد14
7.507.009.5013.0012.0012.0013.005.005.006.0013.50سومر15
3.004.5715.0014.0014.0015.001.501.7514.00الخليج16
2.504.005.5025.0025.0025.001.0025.00الوركاء17
4.004.004.505.0011.0011.0011.003.003.003.504.0011.00الشمال18
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
3.004.0011.0011.0010.502.002.2011.00المنصور21
2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.00الزراعي التركي22
5.006.006.506.5015.0015.0010.5011.002.503.504.004.00الهدى23
2.253.133.908.002.632.888.006.50بيبلوس24
7.008.008.509.0011.5011.0011.0011.0014.003.004.005.005.5011.00عبر العراق25
2.954.9714.0014.7812.0010.001.013.4212.007.009.506.47انتر كونتينتنتال26
2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر27
6.906.9014.0015.0016.004.404.4014.0014.0015.0016.00االعتماد اللبناني28
1.6010.2510.2510.009.40مصرف ايش29
7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00اربيل30
6.008.0010.0010.0014.0015.0016.003.004.006.0010.0011.0012.00التنمية الدولي31
1.0014.0016.00ملي ايران32
2.002.753.503.754.0011.0010.0011.0012.0013.002.502.753.5010.5010.5011.5012.00البحر المتوسط33
2.007.5010.002.253.258.00البنك اللبناني الفرنسي34

1.5012.002.004.0012.00 فرنسبنك35
6.006.507.0012.0010.0012.003.004.005.0011.0012.00االقليم التجاري36
4.003.505.506.007.0012.0012.0013.0013.5014.003.004.005.005.759.0010.0011.0012.00بيروت والبالد العربية37

6.0015.00بارسيان38
1.874.507.929.008.002.886.979.228.28لبنان المهجر39

4.005.205.3010.5012.5013.501.501.902.589.7510.7510.75مصرف عودة40

4.14.55.65.96.013.513.112.812.712.62.22.73.43.712.011.511.811.3

دائرةاالحصاء واألبحاث

البنك المركزي العراقي

قسم المجلة والتقارير 

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

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

القروضالودائع الثابتة

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

المجموع



 6 

اشهر
سنتينسنة

اكثر من 

سنتين

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل

 6 

اشهر
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

3.001.002.504.5011.2511.2510.0012.00**الزراعي التعاوني 2

3.003.504.005.0010.0010.0010.0010.0010.00العقاري3

3.33.24.25.510.610.610.010.010.01.01.01.5

البنك المركزي العراقي

دائرةاالحصاء واألبحاث
قسم المجلة والتقارير 

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

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

خصم 

الكمبيالة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

2017/4/19 والمصادق عليه من وزارة المالية في 2017/2/8المتخذ بجلسته االعتيادية المنعقدة بتاريخ  (18)تم تغيير اسعار الفائدة لحساب التوفير والودائع والقروض حسب مجلس ادارة المصرف الرقم 

سعر الفائدة على االئتمان

التوفير

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

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

المعدل

بيانات اولية

2017الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق  والواردة للبنك المركزي العراقي  لشهر نموز : المصدر*



اشهر 6  

سنتينسنة
اكثر من 
سنتين

قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل االجل
  6 
اشهر

اكثر من سنةسنة

قصير االجل
متوسط 
االجل

طويل 
االجل 

اكثر من 
سنة

طويل االجل 
اكثر من سنتين

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

4.05.05.507.009.010.011.01.01.501.753.08.09.010.0الرافدين1
3.504.505.06.5010.010.010.011.012.01.01.501.502.509.010.010.011.0الرشيد2
2.01.502.52.510.010.010.010.01.01.251.501.508.08.08.0العراقي للتجارة3
2.503.03.010.08.09.010.01.01.501.509.010.011.0بغداد4
2.502.504.012.012.012.012.012.012.012.012.0التجاري العراقي5
4.004.505.06.0016.015.016.02.02.503.03.5014.015.015.0الشرق االوسط6
5.506.256.5014.014.04.04.504.7512.0االستثمار العراقي7
6.08.08.514.012.012.012.03.04.05.05.512.012.0المتحد لالستثمار8
1.03.04.05.0015.014.014.014.00.5013.013.013.013.0دار السالم9
3.03.54.04.012.012.012.01.52.02.52.512.0الموصل10
6.07.07.016.015.015.04.05.05.014.0بابل11
4.495.295.496.138.0013.013.013.014.015.02.182.452.602.8513.014.015.0االهلي العراقي12
1.01.01.2512.011.012.0االئتمان العراقي13
2.02.53.03.001.01.502.03.0االقتصاد14
7.57.09.5013.012.012.013.05.05.06.013.5سومر15
3.04.7515.014.014.015.01.501.7514.0الخليج16
2.54.05.5025.025.025.01.025.0الوركاء17
4.04.04.505.0011.011.011.03.03.03.54.011.0الشمال18
8.09.010.014.014.012.013.02.02.53.013.0االتحاد العراقي 19
3.05.96.7016.016.010.02.02.93.353.515.0اشور20
3.04.011.011.010.52.02.2011.0المنصور21
2.02.53.025.027.00.501.01.025.0الزراعي التركي22
5.06.06.506.5015.015.010.511.02.503.504.04.0الهدى23
2.253.133.908.02.632.903.138.06.5بيبلوس24
7.08.08.509.011.511.011.011.014.03.04.05.05.5011.0عبر العراق25
2.954.9714.014.812.010.01.013.4212.07.09.506.47انتر كونتينتنتال26
2.0011.012.013.013.0وقفلر27
6.906.9014.015.016.04.404.4014.014.015.016.0االعتماد اللبناني28
1.6010.2510.2510.09.40مصرف ايش29
7.258.08.5015.015.015.03.03.03.5015.015.015.015.0اربيل30
6.08.010.010.014.015.016.03.04.06.010.011.012.0التنمية الدولي31
32

ملي ايران
1.014.016.0

2.02.753.503.754.0011.010.011.012.013.02.02.753.5010.5010.5011.5012.0البحر المتوسط33
2.07.5010.02.253.258.0البنك اللبناني الفرنسي34
1.5012.02.04.012.0 فرنسبنك35
6.06.507.012.010.012.03.04.05.011.012.0االقليم التجاري36
4.03.504.756.07.012.012.013.013.514.03.04.05.05.759.010.011.012.0بيروت والبالد العربية37
6.015.0بارسيان38
1.874.507.929.08.02.886.979.228.28لبنان المهجر39
4.005.205.3010.5012.5013.501.501.902.589.7510.7510.75مصرف عودة40

4.04.55.65.86.013.513.112.812.712.62.22.73.43.712.011.511.811.3

دائرةاالحصاء واألبحاث

قسم المجلة والتقارير 

البنك المركزي العراقي

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

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير

الودائع الثابتة

الحساب 
المكشوف

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي 

المجموع

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي
سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير

القروضالودائع الثابتة

خصم 
الكمبيالة

القروض



سنتينسنةاشهر 6  
اكثر من 
سنتين

قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل االجل
  6 
اشهر

قصير االجلاكثر من سنةسنة
متوسط 
االجل

طويل 
االجل 

اكثر من 
سنة

طويل االجل 
اكثر من سنتين

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

4.05.06.07.010.08.01.01.01.5الصناعي1

3.01.02.54.514.014.010.012.012.0**الزراعي التعاوني 2

3.03.54.05.010.010.010.010.010.0العقاري3

3.33.24.25.512.012.010.010.710.01.01.01.5

البنك المركزي العراقي
دائرةاالحصاء واألبحاث

.  والمصادق عليه من وزارة المالية 19/4/017والمتخذ بجلسته االعتيادية المنعقدة بتاريخ  (18)تم تغيير اسعار الفائدة لحسابات التوفير والقروض حسب قرار مجلس ادارة المصرف المرقم ** 

المعدل
بيانات اولية

2017الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق  والواردة للبنك المركزي العراقي  لشهر اب : المصدر*

خصم 
الكمبيالة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

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

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي
سعر الفائدة على الودائع

التوفير

الودائع الثابتة

الحساب 
المكشوف

*2017جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر اب 
قسم المجلة والتقارير 

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمان



التوفير
 6 

اشهر
سنتينسنة

اكثر من 

سنتين

الحساب 

المكشوف

قصير 

االجل

متوسط 

االجل
سنةاشهر 6 التوفيرطويل االجل

اكثر من 

سنة

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل 

اكثر من 

سنة

طويل 

االجل 

اكثر من 

سنتين

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

4.005.005.507.009.010.011.01.001.501.753.008.09.010.0الرافدين1
3.504.505.006.5010.010.010.011.012.01.001.501.502.509.010.010.011.0الرشيد2
2.001.502.502.5010.010.010.010.01.001.251.501.508.08.08.0العراقي للتجارة3
2.503.003.0010.08.09.010.01.001.501.509.010.011.0بغداد4
2.502.504.0012.012.012.012.012.012.012.012.0التجاري العراقي5
4.004.505.006.0016.015.016.02.002.503.003.5014.015.015.0الشرق االوسط6
5.506.256.5014.014.04.004.254.7512.0االستثمار العراقي7
6.008.008.5014.0012.0012.0012.003.004.005.005.5012.0012.00المتحد لالستثمار8
1.003.004.005.0015.014.014.014.00.5013.013.013.013.0دار السالم9
3.03.54.04.012.012.012.01.52.02.52.512.0الموصل10

6.007.007.0016.015.015.04.005.005.0014.0بابل11
4.495.295.496.138.0013.013.013.014.015.02.182.452.602.8513.014.015.0االهلي العراقي12
1.001.001.2512.011.012.0االئتمان العراقي13
2.002.503.003.001.001.502.003.00االقتصاد14
7.507.009.5013.012.012.013.05.005.006.0013.5سومر15
3.004.7515.014.014.015.01.51.7514.0الخليج16
2.504.005.5025.025.025.01.0025.0الوركاء17
4.004.005.005.0011.011.011.03.03.03.504.0011.0الشمال18
8.009.0010.0014.014.012.013.02.002.503.0013.0االتحاد العراقي 19
3.005.906.7016.016.010.02.002.903.353.5015.0اشور20
3.004.0011.0011.0010.502.002.2011.0المنصور21
2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.0الزراعي التركي22
5.006.006.506.5015.0015.0010.5011.002.503.504.004.00الهدى23
2.253.1253.908.002.632.93.138.06.5بيبلوس24
7.08.08.509.011.511.011.011.014.03.04.05.05.5011.0عبر العراق25
2.424.8614.0014.6912.0010.000.694.0311.757.009.506.47انتر كونتينتنتال26
2.0011.012.013.013.0وقفلر27
6.906.9014.015.016.04.404.4014.014.015.016.0االعتماد اللبناني28
1.6310.2510.2511.009.38مصرف ايش29
7.258.08.5015.015.015.03.03.03.5015.015.015.015.0اربيل30
6.08.010.010.014.0015.0016.003.004.006.0010.0011.0012.00التنمية الدولي31
1.014.0016.00ملي ايران32
2.02.753.503.754.011.010.011.012.013.02.02.753.504.0010.5010.5011.5012.00البحر المتوسط33
2.07.5010.002.253.258.00البنك اللبناني الفرنسي34
1.512.02.04.012.0 فرنسبنك35
6.06.57.012.010.012.03.04.05.011.012.0االقليم التجاري36
4.03.54.86.07.012.012.013.013.514.03.04.05.05.759.010.011.012.0بيروت والبالد العربية37
6.0015.00بارسيان38
1.884.507.909.09.162.857.119.508.27لبنان المهجر39

4.005.205.3010.5012.5013.501.501.902.589.7510.7510.75بنك عودة40

4.04.55.65.86.013.513.112.812.712.72.22.73.43.712.011.511.811.3

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

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

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

الودائع الثابتة

خصم 

الكمبيالة

القروضالودائع الثابتةالقروض

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل تاريخ 

31/3/2004

المجموع

البنك المركزي العراقي
دائرةاالحصاء واألبحاث

قسم المجلة والتقارير 



 6 
اشهر

سنتينسنة
اكثر من 
سنتين

قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل االجل
 6 
اشهر

سنة
اكثر من 

سنة
قصير 
االجل

متوسط 
االجل

طويل 
االجل 

اكثر من 

طويل 
االجل 

اكثر من 
7%8%9%10%14%15%16%

4.005.006.007.008.0010.008.001.001.001.50الصناعي1

3.001.002.504.5011.2511.2510.0012.00**الزراعي التعاوني 2

3.03.54.05.010.010.010.010.010.0العقاري3

3.33.24.25.58.010.610.610.010.010.01.01.01.5

سعر الفائدة على االئتمان

التوفير

الودائع الثابتة
الحساب 
المكشوف

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

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

البنك المركزي العراقي
دائرةاالحصاء واألبحاث

قسم المجلة والتقارير

.  والمصادق عليه من وزارة المالية 19/4/2017والمتخذ بجلسته االعتيادية المنعقدة بتاريخ  (18)تم تغيير اسعار الفائدة لحسابات التوفير والقروض حسب قرار مجلس ادارة المصرف المرقم ** 

المعدل

بيانات اولية

2017الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق  والواردة للبنك المركزي العراقي  لشهر ايلول : المصدر*

خصم 
الكمبيالة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

31/3/2004تاريخ 

اسماء المصارف

بالدينار العراقي



سنتينسنةأشهر 6  
أكثر من 

سنتين

قصيرة 

األجل

متوسطة 

األجل
أكثر من سنةسنةأشهر 6طويلة األجل

قصيرة 

األجل

متوسطة 

األجل

طويلة األجل 

أكثر من سنة

طويلة األجل 

أكثر من 

سنتين

7%8%9%10%14%15%16%
4.005.005.507.009.0010.0011.001.001.501.753.258.009.0010.00الرافدين1

3.504.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.501.502.509.0010.0010.0011.00الرشيد2

2.001.502.502.5010.0010.0010.0010.001.001.251.501.508.008.008.00العراقي للتجارة3

2.503.003.0010.008.009.0010.001.001.501.509.0010.0011.00بغداد4

2.502.504.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراقي5

4.004.505.006.0016.0015.0016.002.002.503.003.5014.0015.0015.00الشرق األوسط لإلستثمار6

5.005.756.0014.0014.003.504.004.2512.00اإلستثمار العراقي7

6.008.008.5014.0012.0012.0012.003.004.005.005.5012.0012.00المتحد لإلستثمار8

1.003.004.005.0015.0014.0014.0014.000.5013.0013.0013.0013.00دار السالم لإلستثمار9

3.003.504.004.0012.0012.0012.001.502.002.5012.00الموصل للتنمية واإلستثمار 10

6.007.007.0016.0015.0015.004.005.005.0014.00بابل11

4.495.295.496.138.0013.0013.0013.0014.0015.002.182.452.602.8513.0014.0015.00األهلي العراقي12

1.001.001.5012.0011.0012.00االئتمان العراقي13

3.003.253.754.0010.0010.0010.0010.001.001.502.252.008.008.008.00اإلقتصاد14

7.507.009.5013.0012.0012.0013.005.005.006.0013.50سومر التجاري15

3.004.7515.0014.0014.0015.001.501.7514.00الخليج التجاري16

2.504.005.5025.0025.0025.001.0025.00الوركاء لإلستثمار والتمويل17

4.004.004.505.0011.0011.0011.003.003.003.5011.00الشمال للتمويل واإلستثمار18

8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.503.0013.00اإلتحاد العراقي 19

3.005.906.7016.0016.0010.002.002.903.353.5015.00آشور الدولي لإلستثمار20

3.004.0011.0011.0010.502.002.2011.00المنصور لإلستثمار21

2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.00الزراعي التركي22

5.006.006.506.5015.0015.0010.5011.002.503.504.004.00الهدى23

2.253.133.8758.002.632.888.006.50بيبلوس24

7.008.008.509.0011.5011.0011.0011.0014.003.004.005.005.5011.00عبر العراق25

2.454.8814.0014.6512.0010.000.723.8411.667.009.506.47أنتركونتيننتال26

2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر27

6.906.9014.0015.0016.004.404.4014.0014.0015.0016.00اإلعتماد اللبناني28

1.6310.2510.2510.009.38إيش التركي 29

7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00أربيل لإلستثمار والتمويل30

6.008.0010.0010.0014.0015.0016.003.004.006.0010.0011.0012.00التنمية الدولي31

1.0014.0016.00ملي إيران32

2.002.753.503.754.0011.0010.0011.0012.0013.002.002.753.5010.5010.5011.5012.00البحر المتوسط33

2.007.5010.002.253.258.00اللبناني الفرنسي34

1.5012.002.004.0012.00فرنَسبنك35

6.006.507.0012.0010.0012.003.004.005.0011.0012.00(إميرالد سابقاً)اإلقليم التجاري لإلستثمار والتمويل 36

4.003.504.756.007.0012.0012.0013.0013.5014.003.004.005.005.759.0010.0011.0012.00بيروت والبالد العربية37

6.0015.00بارسيان38

3.958.218.509.732.837.118.909.508.27لبنان والمهجر39

4.005.205.3010.5012.5013.501.501.902.589.7510.7510.75بنك عودة40

4.04.55.65.86.013.413.112.712.612.52.22.73.43.711.911.211.611.3المعدل

البنك المركزي العراقي

دائرة اإلحصاء واألبحاث
قسم المجلة والتقارير

*2017جدول أسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر تشرين االول عام 

أسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

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

سعر الفائدة على االئتمان

التوفير

الودائع الثابتة
الحسابات 

الجارية 

المدينة 

(المكشوف)

الكمبياالت 

المخصومة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة



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%

4.005.006.007.0010.008.001.001.001.50الصناعي1

3.001.002.504.5014.0014.0010.0012.0012.00** الزراعي التعاوني2

3.003.504.005.0010.0010.0010.0010.0010.00العقاري3

3.33.24.25.512.012.010.010.710.01.01.01.5

البنك المركزي العراقي

دائرة اإلحصاء واألبحاث

قسم المجلة والتقارير

*2017جدول أسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر تشرين االول عام 

أسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

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

التوفير

الودائع الثابتة

الحسابات 

الجارية 

المدينة 

(المكشوف)

الكمبياالت 

المخصومة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

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

المعدل

* ((بيانات أولية))

2017الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق  والواردة للبنك المركزي العراقي  لشهر تشرين االول : المصدر*



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%

4.005.005.507.009.0010.0011.001.001.501.753.008.009.0010.00الرافدين1

3.504.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.501.502.509.0010.0010.0011.00الرشيد2

2.001.001.502.5010.0010.0010.0010.001.001.251.501.508.008.008.00العراقي للتجارة3

2.503.003.0010.008.009.0010.001.001.501.509.0010.0011.00بغداد4

2.502.504.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراقي5

4.004.505.006.0016.0015.0016.002.002.503.003.5014.0015.0015.00الشرق األوسط لإلستثمار6

5.005.756.0014.0014.003.504.004.2512.00اإلستثمار العراقي7

6.008.008.5014.0012.0012.003.004.005.005.5012.00المتحد لإلستثمار8

1.003.004.005.0015.0014.0014.0014.000.5013.0013.0013.0013.00دار السالم لإلستثمار9

3.003.504.004.0012.0012.0012.001.502.002.5012.00الموصل للتنمية واإلستثمار 10

6.007.007.0016.0015.0015.004.005.005.0014.00بابل11

4.495.295.496.138.0013.0013.0013.0014.0015.002.182.452.602.8513.0014.0015.00األهلي العراقي12

1.001.001.5012.0011.0012.00االئتمان العراقي13

3.003.253.754.0010.0010.0010.0010.001.001.502.002.258.008.008.00اإلقتصاد14

7.507.009.5013.0012.0012.0013.005.005.006.0013.50سومر التجاري15

3.004.7515.0014.0014.0015.001.501.7514.00الخليج التجاري16

2.504.005.5025.0025.0025.001.0025.00الوركاء لإلستثمار والتمويل17

4.004.004.505.0011.0011.0011.003.003.003.504.0011.00الشمال للتمويل واإلستثمار18

8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.503.0013.00اإلتحاد العراقي 19

3.005.906.7016.0016.0010.002.002.903.353.5015.00آشور الدولي لإلستثمار20

3.004.0011.0011.0010.502.002.2011.00المنصور لإلستثمار21

2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.00الزراعي التركي22

5.006.006.506.5015.0015.0010.5011.002.503.504.004.00الهدى23

2.2503.1253.888.0002.6252.8753.1258.0006.500بيبلوس24

7.008.008.509.0011.5011.0011.0011.0014.003.004.005.005.5011.00عبر العراق25

2.434.8814.0014.6612.0010.000.873.963.9611.667.009.506.47أنتركونتيننتال26

2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر27

6.906.9014.0015.0016.004.404.4014.0014.0015.0016.00اإلعتماد اللبناني28

1.6010.2510.2510.009.40إيش التركي 29

7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00أربيل لإلستثمار والتمويل30

6.008.0010.0010.0014.0015.0016.003.004.006.0010.0011.0012.00التنمية الدولي31

1.0014.0016.00ملي إيران32

2.002.753.503.754.0011.0010.0011.0012.0013.002.002.753.5010.5010.5011.5012.00البحر المتوسط33

2.007.5010.002.253.258.00اللبناني الفرنسي34

1.5012.002.004.0012.00فرنَسبنك35

6.006.507.0012.0010.0012.003.004.005.0011.0012.00اإلقليم التجاري لإلستثمار والتمويل 36

4.003.504.756.007.0012.0012.0013.0013.5014.003.004.005.005.759.0010.0011.0012.00بيروت والبالد العربية37

6.0015.00بارسيان38

3.768.258.449.742.877.029.508.27لبنان والمهجر39

4.005.205.3010.5012.5013.501.501.902.579.7510.7510.75 بنك عودة40

4.04.55.65.86.013.413.112.712.612.62.22.73.43.711.911.211.711.3 المعدل

التوفير

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

(2004/3/3)

البنك المركزي العراقي

دائرة اإلحصاء واألبحاث

قسم المجلة والتقارير

*2017جدول 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

الحسابات الودائع الثابتة

الجارية 

المدينة 

الكمبياالت 

المخصومة

القروض



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%

4.005.006.007.0010.008.001.001.001.50الصناعي1

3.001.002.504.5014.0014.0010.0012.0012.00**الزراعي التعاوني 2

3.03.54.05.010.010.010.010.010.0العقاري3

3.33.24.25.512.012.010.010.710.01.01.01.5

* ((بيانات أولية))

قسم المجلة والتقارير

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

أسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير

الودائع الثابتة

الحسابات 

الجارية 

المدينة 

(المكشوف)

الكمبياالت 

المخصومة

القروض

المعدل

البنك المركزي العراقي

دائرة اإلحصاء واألبحاث

سعر الفائدة على االئتمان

التوفير

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

(2004/3/31)



سنتينسنةأشهر 6  
أكثر من 

سنتين
سنةأشهر 6  طويلة األجلمتوسطة األجلقصيرة األجل

أكثر من 

سنة
متوسطة األجلقصيرة األجل

طويلة األجل 

أكثر من سنة

طويلة األجل 

أكثر من 

سنتين

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

4.005.005.507.009.0010.0011.001.001.501.753.258.009.0010.00الرافدين1

3.504.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.501.502.509.0010.0010.0011.00الرشيد2

2.001.502.502.5010.0010.0010.0010.001.001.251.501.508.008.008.00العراقي للتجارة3

2.503.003.0010.008.009.0010.001.001.501.509.0010.0011.00بغداد4

2.502.504.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراقي5

4.004.505.006.0016.0015.0016.002.002.503.003.5014.0015.0015.00الشرق األوسط لإلستثمار6

5.005.756.0014.0014.003.504.004.2512.00اإلستثمار العراقي7

6.008.008.5014.0012.0012.0012.003.004.005.005.5012.0012.00المتحد لإلستثمار8

1.003.004.005.0015.0014.0014.0014.000.5013.0013.0013.0013.00دار السالم لإلستثمار9

3.003.504.004.0012.0012.0012.001.502.002.502.5012.00الموصل للتنمية واإلستثمار 10

6.007.007.0016.0015.0015.004.005.005.0014.00بابل11

4.495.295.496.138.0013.0013.0013.0014.0015.002.132.452.602.8513.0014.0015.00األهلي العراقي12

1.001.001.5012.0011.0012.00االئتمان العراقي13

3.003.253.754.0010.0010.0010.0010.001.001.502.002.258.008.008.00اإلقتصاد14

7.507.009.5013.0012.0012.0013.005.005.006.0013.50سومر التجاري15

3.004.7515.0014.0014.0015.001.501.7514.00الخليج التجاري16

2.504.005.5025.0025.0025.001.0025.00الوركاء لإلستثمار والتمويل17

4.004.004.505.0011.0011.0011.003.003.003.504.0011.00الشمال للتمويل واإلستثمار18

8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.503.0013.00اإلتحاد العراقي 19

3.005.906.7016.0016.0010.002.002.903.353.5015.00آشور الدولي لإلستثمار20

3.004.0011.0011.0010.502.002.2011.00المنصور لإلستثمار21

2.002.503.0025.0027.000.501.001.0025.00الزراعي التركي22

5.006.006.506.5015.0015.0010.5011.002.503.504.004.00الهدى23

2.253.133.888.002.632.883.138.006.50بيبلوس24

7.008.008.509.0011.5011.0011.0011.0014.003.004.005.005.5011.00عبر العراق25

2.434.8814.0014.6612.0010.000.843.9911.667.009.506.47أنتركونتيننتال26

2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر27

6.906.9014.0015.0016.004.404.4014.0014.0015.0016.00اإلعتماد اللبناني28

1.6310.2510.2510.009.38إيش التركي 29

7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00أربيل لإلستثمار والتمويل30

6.008.0010.0010.0014.0015.0016.003.004.006.0010.0011.0012.00التنمية الدولي31

1.0014.0016.00ملي إيران32

2.002.753.503.754.0011.0010.0011.0012.0013.002.002.753.504.0010.5010.5011.5012.00البحر المتوسط33

2.007.5010.002.253.258.00اللبناني الفرنسي34

1.5012.002.004.0012.00فرنَسبنك35

6.006.507.0012.0010.0012.003.004.005.0011.0012.00(إميرالد سابقاً)اإلقليم التجاري لإلستثمار والتمويل 36

4.003.504.756.007.0012.0012.0013.0013.5014.003.004.005.005.759.0010.0011.0012.00بيروت والبالد العربية37

6.0015.00بارسيان38

3.631.708.268.439.752.857.268.27لبنان والمهجر39

4.005.205.3010.5012.5013.501.501.902.589.7510.7510.75 بنك عودة40

4.04.55.55.86.013.413.112.712.612.52.22.73.43.711.911.311.711.3

التوفير

القروضالودائع الثابتة

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

المعدل

البنك المركزي العراقي

دائرة اإلحصاء واألبحاث

قسم المجلة والتقارير

*2017جدول أسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر كانون 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



سنتينسنةأشهر 6 
أكثر من 

سنتين
سنةأشهر 6  طويلة األجلمتوسطة األجلقصيرة 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%

4.005.006.007.0010.008.001.001.001.50الصناعي1
3.001.002.504.5014.0014.0010.0012.0012.00** الزراعي التعاوني2
3.003.504.005.0010.0010.0010.0010.0010.00العقاري3

3.33.24.25.512.012.010.010.710.01.01.01.5 المعدل

* ((بيانات أولية))

الكمبياالت 

المخصومة

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)

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

البنك المركزي العراقي

دائرة اإلحصاء واألبحاث

قسم المجلة والتقارير




