
سنتينسنةاشهر 6 
أكثر من 

سنتين
قصيرة األجلأكثر من سنةسنةاشهر 6   طويلة األجلمتوسطة األجلقصيرة األجل

متوسطة 

األجل

طويلة األجل 

أكثر من سنة

طويلة األجل 

أكثر من 

سنتين

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

    10.00 9.00             8.00 3.25             1.75 1.50           1.00    11.00 10.00             9.00     6.50 5.50          5.00 4.00        الرافدين   1

 11.00     10.00      10.00    9.00         2.50        1.50       1.50      1.00        12.00     11.00      10.00        10.00        10.00         6.50       5.00    4.50         3.50        الرشيد   2

      8.00 8.00             8.00      1.50 1.25           1.00    10.00 10.00           10.00       10.00 2.50       2.50          1.50       2.00العراقي للتجارة   3

   11.00 10.00          9.00      1.50 1.50           1.00    10.00 9.00               8.00       10.00 3.00          3.00       2.50بغداد   4

   12.00    12.00 12.00        12.00    12.00 12.00           12.00       12.00  4.00       2.50       2.50التجاري العراقي   5

    15.00 15.00        14.00 3.50             3.00 2.50           2.00 16.00           15.00       16.00 6.00       5.00          4.50 4.00        الشرق األوسط لإلستثمار   6

 12.00       4.25       4.00      3.50        14.00        14.00         6.00    5.75         5.00        اإلستثمار العراقي   7

 12.00      12.00    5.50             5.00 4.00           3.00 12.00           12.00       14.00 8.50          8.00 6.00        المتحد لإلستثمار   8

   13.00    13.00 13.00        13.00      0.50    14.00 14.00           14.00       15.00     5.00 4.00          3.00 1.00        دار السالم لإلستثمار9

     12.00 2.50             2.50 2.00           1.50      12.00 12.00              12.00 4.00          3.50 3.00         الموصل للتنمية واإلستثمار10

     14.00 5.00             5.00      4.00      15.00 15.00              16.00     7.00 7.00    6.00        بابل11

    15.00 14.00        13.00 2.85             2.60 2.45      2.18        15.00     14.00      13.00        13.00        13.00         8.00       6.13       5.50    5.30         4.49        األهلي العراقي12

 12.00    11.00            12.00 1.50          1.00 1.00        االئتمان العراقي13

 8.00        8.00       8.00         4.00        2.00       1.50      1.00        10.00     10.00      10.00        10.00         4.00       3.75       3.25    3.00         3.00        اإلقتصاد14

 13.50         6.00 5.00           3.00 13.00           10.00 12.00              13.00 9.00       9.50          7.00 7.50        سومر التجاري15

     14.00      1.75      1.50 15.00           14.00 14.00              15.00 4.75    3.00        الخليج التجاري16

     25.00      1.00      25.00 25.00              25.00 5.50          4.00 2.50        الوركاء لإلستثمار والتمويل17

     11.00 3.00             2.00      1.00      11.00 11.00              11.00 4.00       3.00    1.00        الشمال للتمويل واإلستثمار18

     13.00      3.00 2.50           2.00 13.00           12.00 14.00              14.00 10.00        9.00 8.00         اإلتحاد العراقي19

     15.00 3.50             3.35 2.90           2.00      10.00      16.00       16.00 6.70    5.90         3.00        آشور الدولي لإلستثمار20

     11.00 2.20           2.00      10.50 11.00              11.00       4.00 3.00        المنصور لإلستثمار21

     25.00      1.00 1.00           0.50      27.00       25.00 3.00          2.50 2.00        الزراعي التركي22

 4.00             4.00 3.50           2.50 11.00           10.50 15.00              15.00     6.50 6.50          6.00 5.00        الهدى23

     6.50       8.00 3.13             2.88 2.63           3.50        8.00     3.88 3.13          2.25بيبلوس24

     11.00 5.50             5.00 4.00           3.00    14.00 11.00           11.00 11.00              11.50     9.00 8.50          8.00       7.00عبر العراق25

     6.45      9.50 9.50           11.66 4.17           0.85    10.00 12.00           14.66       14.00       4.88       2.47أنتركونتيننتال26

   13.00    13.00 12.00        11.00 2.00     وقفلر27

   16.00    15.00 14.00        14.00      4.40      4.40    16.00 15.00           14.00 6.90          6.90اإلعتماد اللبناني28

 9.38       10.00      10.25    10.25       1.63      إيش التركي29

   15.00    15.00 15.00        15.00      3.50 3.00           3.00    15.00 15.00           15.00 8.50          8.00       7.25أربيل لإلستثمار والتمويل30

    12.00 11.00        10.00      6.00 4.00           3.00    16.00 15.00           14.00 10.00        8.00       6.00التنمية الدولي31

 9.00               9.00       1.00ملي إيران32

   12.00    11.50 10.50        10.50 4.00             3.50 2.75           2.00    13.00 12.00           11.00 10.00              11.00 4.00           3.75 3.50          2.75       2.00البحر المتوسط33

       8.00      3.25 2.25           10.00         7.52       2.00اللبناني الفرنسي34

   12.00 4.00          2.00    12.00       1.50فرنَسبنك35

 12.00        11.00      5.00 4.00           3.00 12.00           10.00       12.00 7.00          6.50       6.00 اإلقليم التجاري لإلستثمار والتمويل36

   12.00    11.00 10.00          9.00 5.75             5.00 4.00           3.00    14.00 13.50           13.00 12.00              12.00 7.00           6.00 4.75          3.50       4.00بيروت والبالد العربية37

 15.00      6.00   بارسيان38

     9.00      9.00       7.41    2.90    10.00      8.60        8.34  1.70       3.63لبنان والمهجر39

    10.75 10.75          9.75      2.58 1.90           1.50 13.50           12.50       10.50 5.30          5.20       4.00عودة40

          3.9           4.5      5.4         5.8         5.4           13.4          13.1          12.5        12.3       12.6          2.1        2.7         3.3          3.9         11.9       11.4        11.6       11.3 

سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

(2004/3/3)

المعدل

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم المجلة والتقارير

الحسابات 

الجارية المدينة 

(المكشوف)

الكمبياالت 

المخصومة

*2018جدول 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

القروضالودائع الثابتة

التوفير

القروضالودائع الثابتة



 سنتين سنةاشهر 6    
 أكثر من 

سنتين
 قصيرة األجل أكثر من سنة سنةاشهر 6     طويلة األجل متوسطة األجل 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

3.001.002.504.5014.0014.008.008.0010.00 **الزراعي التعاوني2

3.003.504.005.0010.0010.0010.0010.0010.00العقاري3

3.33.24.25.512.012.09.09.39.31.01.01.5

    * 2018الكتب الرسمية الواردة الى البنك المركزي  العراقي لشهر كانون الثاني من عام : المصدر  * 

((بيانات اولية))

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم المجلة والتقارير

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة على االئتمان

 سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي قبل 

(2004/3/31)

المعدل

2018جدول أسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر كانون 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

 التوفير



 

   

اشهر6
سنتينسنة

اكثر من 

سنتين
طويل االجلمتوسط االجلقصير االجل

    

اشهر6
سنة

اكثر من 

سنة
طويل االجل اكثر من سنتينطويل االجل اكثر من سنةمتوسط االجلقصير االجل

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

4.05.05.56.59.010.011.01.01.51.753.38.09.010.0الرافدين1

3.54.55.06.510.010.010.011.012.01.01.51.52.59.010.010.011.0الرشيد2

2.01.502.502.5010.010.010.010.01.01.31.58.08.08.0العراقي للتجارة3

2.53.03.010.08.09.010.01.01.51.59.010.011.0بغداد4

2.52.54.012.012.012.012.012.012.012.012.0التجاري العراقي5

4.04.55.06.016.015.016.02.02.53.03.514.015.015.0الشرق االوسط6

4.55.255.514.014.03.03.503.812.0االستثمار 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

3.03.54.012.012.012.01.52.02.50.0الموصل10

6.07.07.016.015.015.04.05.05.014.0بابل11

4.495.305.506.138.013.013.013.014.015.02.182.452.62.8513.014.015.0االهلي العراقي12

1.01.01.5012.011.012.0االئتمان العراقي13

1.03.03.04.01.01.52.03.0االقتصاد14

7.57.09.513.012.012.013.05.05.06.013.5سومر15

3.04.7515.014.014.015.01.51.7514.0الخليج16

2.54.05.525.025.025.01.025.0الوركاء17

1.03.04.011.011.011.01.02.03.011.0الشمال18

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

5.06.06.56.515.015.010.511.02.53.54.04.0الهدى23

2.253.18.02.62.98.06.5بيبلوس24

7.08.08.59.011.511.011.011.014.03.04.05.05.511.0عبر العراق25

2.444.8814.014.6812.010.00.764.1110.619.59.56.47انتر كونتينتنتال26

2.011.012.013.013.0وقفلر27

6.96.914.015.016.04.44.414.014.015.016.0االعتماد 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

1.09.09.0مصرف ملي ايران32

2.02.753.54.04.011.010.011.012.013.02.02.83.54.010.510.511.512.0البحر المتوسط33

2.07.510.02.33.38.0البنك اللبناني الفرنسي34

1.512.02.04.012.0 فرنسبنك35

6.08.010.010.014.015.016.03.04.06.010.011.012.0االقليم التجاري36

4.03.54.86.07.012.012.013.01.414.03.04.05.05.89.010.011.012.0بيروت والبالد العربية37

6.015.0بارسيان38

3.631.708.348.610.02.97.419.09.0لبنان المهجر39

4.05.25.310.50.012.513.51.51.92.62.610.810.8عودة40

3.94.65.56.26.313.512.412.812.112.92.12.73.44.011.411.511.811.3

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم المجلة والتقارير

القروض

 *2018جدول 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

سعر الفائدة المحدد من قبل 

المجموع



   

اشهر6
سنتينسنة

اكثر من 

سنتين
سنةاشهر6   طويل االجلمتوسط االجلقصير االجل

اكثر من 

سنة
طويل االجل اكثر من سنتينطويل االجل اكثر من سنةمتوسط االجلقصير االجل

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

4.005.006.007.0010.008.001.001.001.50الصناعي1

3.001.002.504.5014.0014.008.008.0010.00**الزراعي التعاوني 2

3.003.504.005.0010.0010.0010.0010.0010.00العقاري3

3.33.24.25.512.012.09.09.39.3111.5

التوفير

الودائع الثابتة
الحساب 

المكشوف

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث

قسم المجلة والتقارير

*2018جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر شباط 

المعدل

    * 2018الكتب الرسمية الواردة الى البنك المركزي  العراقي لشهر شباط : المصدر *

*((بيانات اولية))

خصم 

الكمبيالة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

سعر الفائدة المحدد من قبل 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

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



4.005.005.506.509.0010.0011.001.001.501.753.258.009.0010.00الرافدين1

3.504.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.501.502.509.0010.0010.0011.00الرشيد2

2.001.502.5010.0010.0010.0010.001.001.251.508.008.008.00العراقي 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

4.004.505.006.0016.0015.0016.002.002.503.003.5014.0015.00الشرق االوسط6

4.505.255.5014.0014.003.003.503.7512.00االستثمار 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

3.003.504.0012.0012.0012.001.502.002.5012.00الموصل10

6.007.007.0016.0015.0015.004.005.005.0014.00بابل11

4.505.305.496.138.0013.0013.0013.0014.0015.002.182.452.602.8513.0014.0015.00االهلي العراقي12

1.001.001.5012.0011.0012.00االئتمان العراقي13

0.0052.003.003.7510.0012.0012.0012.000.0051.002.002.5010.0010.0010.00االقتصاد14

7.507.009.509.0018.0012.0012.0013.003.005.006.0013.50سومر15

3.004.7515.0014.0014.0015.001.501.7514.00الخليج16

2.504.005.5025.0025.0025.001.0025.00الوركاء17

1.003.004.0011.0011.0011.001.002.003.0011.00الشمال18

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

2.253.133.888.003.502.632.883.138.006.50بيبلوس24

7.008.008.509.0011.5011.0011.0011.0014.003.004.005.005.5011.00عبر العراق25

2.444.8814.0014.6812.0010.000.764.1110.619.509.506.47انتر كونتينتنتال26

2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر27

6.906.9014.0015.0016.004.404.4014.0014.0015.0016.00االعتماد اللبناني28

1.6310.2510.2510.009.38مصرف 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

1.009.009.00ملي 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

1.5012.002.004.0012.00 فرنسبنك35

6.006.507.0012.0010.0012.003.004.005.0011.0012.00اإلقليم 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

3.631.708.348.6010.002.907.419.009.00لبنان المهجر39

40.005.205.3010.5012.5013.501.501.902.589.7510.7510.75عودة40

4.94.55.46.45.713.513.112.612.412.72.02.63.33.911.911.411.711.3

القروضالودائع الثابتة

طويل 

االجل

   6 
اشهر

سنة
متوسط 

االجل

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبيالة

القروض

اكثر من التوفير

سنة

   6 
اشهر

سنتينسنة
اكثر من 

سنتين

المجموع

 *جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر اذار 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

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

التوفير

الودائع الثابتة

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل اكثر 

من سنة

طويل 

االجل اكثر 

من سنتين

قصير 

االجل

البنك المركزي العراقي

دائرة االحصاء واالبحاث

قسم المجلة والتقارير



4.05.06.07.010.08.01.01.01.5الصناعي1

3.01.02.54.514.0014.008.08.010.0الزراعي التعاوني 2

3.03.54.05.010.010.08.010.010.0العقاري3

3.33.24.25.512.012.08.09.39.31.01.01.5 المعدل
   

الكتب الرسمية الواردة الى البنك المركزي  العراقي لشهر اذار :    المصدر

سنة

اكثر 

من 

سنة

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

التوفيرالتوفير
   6 
اشهر

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبيالة

القروض

سنتين
متوسط 

االجل

طويل 

االجل

دائرة االحصاء واالبحاث

قسم المجلة والتقارير

جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر اذار 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

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

طويل 

االجل 

اكثر من 

سنة

طويل 

االجل 

اكثر من 

سنتين

القروضالودائع الثابتة

   6 
اشهر

سنة

اكثر 

من 

سنتين

قصير 

االجل

البنك المركزي العراقي



3.504.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.501.502.509.0010.0010.0011.00الرشيد2

2.001.502.5010.0010.0010.0010.001.001.251.508.008.008.00العراقي 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

4.505.255.5014.0014.0014.003.003.503.7512.00اإلستثمار العراقي7

6.008.008.5014.0012.0012.0012.003.004.005.005.5012.0012.00المتحد لإلستثمار8

1.001.001.001.0014.0014.0014.000.5013.0013.0013.0013.00دار السالم9

3.003.504.0012.0012.0012.001.502.002.502.5012.00الموصل10

6.007.007.0016.0015.0015.004.005.005.0014.00بابل11

4.495.305.496.138.0013.0013.0013.0014.0015.002.182.452.602.8513.0014.0015.00األهلي العراقي12

1.001.001.5012.0011.0012.00االئتمان العراقي13

0.0052.003.003.7510.0012.0012.0012.000.0051.002.002.5010.0010.0010.00اإلقتصاد14

7.507.009.509.0018.0012.0010.0013.003.005.006.0013.50سومر15

3.004.7515.0014.0014.0015.001.501.7514.00الخليج16

2.504.005.5025.0025.0025.001.0025.00الوركاء17

1.003.004.0011.0011.0011.001.002.002.0011.00الشمال18

8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.503.0013.00اإلتحاد العراقي 19

3.005.906.7016.0016.0010.002.002.903.353.5015.00آشور20

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

2.253.133.888.003.502.632.883.138.006.50بيبلوس24

7.008.008.509.0011.5011.0011.0011.0014.004.005.005.5011.00عبر العراق25

2.574.8914.0014.6212.0010.000.843.9911.579.509.506.47انتر كونتيننتاال26

2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر27

6.906.9014.0015.0016.004.404.4014.0014.0015.0016.00اإلعتماد اللبناني28

1.6310.2510.2510.009.38إيش29

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

1.009.009.00ملي 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

1.5012.002.004.0012.00 فرنسبنك35

6.006.507.0012.0010.0012.003.004.005.0011.0012.00اإلقليم 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

3.214.318.098.6410.002.958.949.00لبنان المهجر39

4.005.205.3010.5012.5013.501.501.902.589.7510.7510.75عودة40

3.84.45.46.15.713.513.112.512.512.72.02.63.33.712.011.511.711.5

البنك المركزي العراقي

دائرة االحصاء واالبحاث

قسم المجلة والتقارير

جدول أسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر نيسان 

أسماء المصارف

بالعملة األجنبيةبالدينار العراقي

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

التوفير

الودائع الثابتة

قصيرة 

األجل أقل 

من سنة

متوسطة 

األجل سنة

طويلة 

األجل أكثر 

من سنة

طويلة األجل 

أكثر من 

سنتين

قصيرة األجل

المعدل

   6 
اشهر

سنتينسنة
أكثر من 

سنتين
متوسطة األجل

الحسابات 

الجارية 

المدينة 

(المكشوف)

الكمبياالت 

المخصومة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

طويلة األجل

   6 
اشهر

سنة
أكثر من 

سنة



البنك المركزي العراقي
دائرة االحصاء واالبحاث

قسم المجلة والتقارير

4.005.006.007.0010.008.001.001.001.50الصناعي1

3.01.02.54.514.0014.008.08.010.0الزراعي التعاوني 2

3.03.54.05.010.010.08.010.010.0العقاري3

3.33.24.25.512.012.08.09.39.31.01.01.5

جدول أسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر نيسان 

أسماء المصارف

بالعملة األجنبيةبالدينار العراقي

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

التوفير

القروضالودائع الثابتة

التوفير

القروضالودائع الثابتة

طويلة األجل

   6 
اشهر

قصيرة 

األجل أقل 

من سنة

متوسطة 

األجل سنة

طويلة 

األجل أكثر 

من سنة

طويلة األجل 

أكثر من 

سنتين

المعدل

الكتب الرسمية الواردة الى البنك المركزي  العراقي لشهر نيسان :    المصدر

   6 
اشهر

سنتينسنة
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((بيانات اولية))



التوفير
الحساب 

المكشوف
التوفيرخصم الكمبيالة

طويل االجلمتوسط االجلقصير االجلاكثر من سنتينسنتينسنةاشهر 6   

   6 
اشهر

سنة

اكثر من 

سنة

متوسط االجلقصير االجل
طويل االجل 

اكثر من سنة

طويل االجل 

اكثر من 

سنتين

4.05.05.56.59.010.011.01.01.51.753.258.09.010.0الرافدين1

3.54.55.06.510.010.010.011.012.01.01.51.52.59.010.010.011.0الرشيد2

2.01.502.5010.010.010.010.01.01.251.58.08.08.0العراقي 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
4.505.255.514.014.03.03.503.7512.0االستثمار العراقي7
6.05.010.020.014.016.03.04.05.05.514.016.0المتحد لالستثمار8
1.01.01.01.515.014.014.014.00.5013.013.013.013.0دار السالم9
3.03.54.012.012.012.01.52.02.52.512.0الموصل10
6.07.07.016.015.015.04.05.05.014.0بابل11
4.495.305.496.138.013.013.013.014.015.02.182.452.602.8513.014.015.0االهلي العراقي12
1.01.01.5012.011.012.0االئتمان العراقي13
0.0052.03.03.7510.0012.0012.0012.000.0051.002.002.5010.0010.0010.00االقتصاد14
7.57.09.509.0018.012.012.013.05.05.06.013.5سومر15
3.04.7515.014.014.015.01.51.7514.0الخليج16
2.54.05.525.025.025.01.025.0الوركاء17
1.03.04.011.011.011.01.02.003.011.0الشمال18
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
2.253.133.888.03.52.632.883.138.06.50بيبلوس24
7.08.08.59.011.511.011.011.014.03.04.05.05.511.0عبر العراق25
2.584.8914.014.6212.010.00.834.2111.589.59.506.47انتر كونتينتنتال26
2.011.012.013.013.0وقفلر27
6.906.9014.015.016.04.404.4014.014.015.016.0االعتماد اللبناني28
1.6310.2510.2510.09.38مصرف ايش29
7.258.08.515.015.015.03.03.03.515.015.015.015.0اربيل30
6.07.08.010.014.015.016.02.53.04.010.011.012.0التنمية الدولي31
1.09.09.0ملي ايران32

2.02.753.53.754.011.010.011.012.013.02.02.753.504.010.510.511.512.0البحر المتوسط33

2.07.510.02.252.258.0البنك 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

3.634.508.098.619.612.978.949.009.00لبنان المهجر39

4.05.25.310.512.513.51.51.92.589.7510.7510.75عودة40

3.84.35.46.06.313.713.112.612.712.72.12.63.23.812.011.611.911.3المجموع

القروضالودائع الثابتة

  2018جدول أسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر مايس 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

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

القروضالودائع الثابتة

البنك المركزي العراقي

دائرة االحصاء واالبحاث

قسم المجلة والتقارير



بالعملة االجنبيةبالدينار العراقياسماء المصارف
سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

القروضالودائع التوفيرالقروضخصم الحساب التوفير

سنتينسنةاشهر 6   
اكثر من 
سنتين

طويل االجلمتوسط االجلقصير االجل
   6 
اشهر

سنة
اكثر من 

سنة
متوسط االجلقصير االجل

طويل االجل 
اكثر من سنة

طويل االجل 
اكثر من 
سنتين

4.05.06.07.06.06.01.01.01.5الصناعي1

3.02.03.04.014.0014.008.010.012.0**الزراعي التعاوني 2

3.03.54.05.010.010.08.010.010.0العقاري3

3.33.54.35.312.012.08.08.79.31.01.01.5المعدل

بيانات اولية

الودائع الثابتة

2018الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق  والواردة للبنك المركزي العراقي  لشهر مايس : المصدر

البنك المركزي العراقي

دائرة االحصاء واالبحاث

قسم المجلة والتقارير

2018جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر مايس 



   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

4.05.05.56.59.010.011.01.01.51.753.258.09.010.0الرافدين1

3.54.55.06.510.010.010.011.012.01.01.51.52.59.010.010.011.0الرشيد2

2.01.52.510.010.010.010.01.01.251.58.08.08.0العراقي للتجارة3

2.53.03.010.08.09.010.01.01.51.59.010.011.0بغداد4

2.52.54.012.012.012.012.012.012.012.012.0التجاري العراقي5

4.04.55.06.016.015.016.02.02.53.03.514.015.015.0الشرق االوسط6

4.55.255.514.014.03.03.53.7512.0االستثمار العراقي7

6.05.010.020.014.016.03.04.05.05.514.016.0المتحد لالستثمار8

1.01.01.01.515.014.014.014.00.513.013.013.013.0دار السالم9

3.03.54.012.012.012.01.52.02.52.512.0الموصل10

6.07.07.016.015.015.04.05.05.014.0بابل11

4.495.305.496.138.013.013.013.014.015.02.182.452.62.8513.014.015.0االهلي العراقي12

1.01.01.5012.011.012.0االئتمان العراقي13

0.0052.03.03.7510.000.0012.0012.0012.000.0051.02.02.510.010.010.0االقتصاد14

7.57.09.59.018.012.010.013.03.05.06.013.5سومر15

3.04.7515.014.014.015.01.51.7514.0الخليج16

2.54.05.525.025.025.01.025.0الوركاء17

1.03.04.011.011.011.01.02.03.011.0الشمال18

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

5.06.06.56.515.015.010.511.02.53.54.04.0الهدى23

2.253.133.888.02.632.883.138.06.5بيبلوس24

7.08.08.59.011.511.011.011.014.03.04.05.05.511.0عبر العراق25

2.584.8914.014.6212.010.00.834.2111.589.59.56.47انتر كونتينتنتال26

2.011.012.013.013.0وقفلر27

6.96.914.015.016.04.44.414.014.015.016.0االعتماد اللبناني28

1.6310.2510.2510.009.38مصرف ايش29

7.38.08.515.015.015.03.03.03.515.015.015.015.0اربيل30

6.07.08.010.014.014.016.02.53.04.010.011.012.0التنمية الدولي31

1.09.09.0ملي ايران32

2.02.753.53.754.011.010.011.012.013.02.02.753.54.010.510.511.512.0البحر المتوسط33

2.07.510.02.252.258.0البنك اللبناني الفرنسي34

1.512.02.04.012.0 فرنسبنك35

6.06.57.012.010.012.03.04.05.011.0012.0االقليم التجاري36

4.03.54.86.07.012.012.013.013.514.03.04.05.05.759.010.011.012.0بيروت والبالد العربية37

6.015.0بارسيان38

3.634.508.098.739.612.988.939.009.00لبنان المهجر39

4.05.25.310.512.513.51.51.92.589.7510.7510.75بنك عودة40

3.84.35.46.06.313.712.412.612.512.72.02.63.23.812.011.611.911.3 المجموع

سعر الفائدة على االئتمان

التوفير

الودائع الثابتة

الحساب 
المكشوف

خصم 
الكمبيالة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

البنك المركزي العراقي

قسم المجلة والتقارير/دائرة اإلحصاء واألبحاث

*2018جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر حزيران 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

سعر الفائدة على الودائعسعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع



   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

4.05.06.07.06.06.01.01.01.5الصناعي1

3.02.03.04.014.0014.008.012.0**الزراعي التعاوني 2

3.03.54.05.010.010.08.010.010.0العقاري3

3.33.54.35.312.012.08.08.09.31.01.01.5 المعدل

بيانات اولية

2018الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق  والواردة للبنك المركزي العراقي  لشهر حزيران : المصدر

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير

الودائع الثابتة
الحساب 
المكشوف

خصم 
الكمبيالة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة اسماء المصارف

بالدينار العراقي

البنك المركزي العراقي

دائرة االحصاء واالبحاث

قسم المجلة والتقارير

*2018جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر حزيران 
بالعملة االجنبية

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع



البنك المركزي العراقي

قسم المجلة والتقارير/المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

سنتينسنةاشهر 6 
اكثر من 

سنتين

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل
سنةاشهر 6 

اكثر من 

سنة

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل اكثر 

من سنة

طويل 

االجل اكثر 

من سنتين

4.005.005.506.509.0010.0011.001.001.501.753.258.009.0010.00الرافدين1
3.54.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.501.502.509.0010.0010.0011.00الرشيد2
2.001.502.5010.0010.0010.0010.001.001.001.508.008.008.00العراقي للتجارة3
2.503.003.0010.008.009.0010.001.001.501.509.0010.0011.00بغداد4
2.502.504.0012.0012.0012.0012.0012.00التجاري العراقي5
4.004.505.0016.0015.0016.002.002.503.003.5014.0015.0015.00الشرق االوسط6
4.505.255.5014.0014.003.003.503.7512.00االستثمار العراقي7
6.005.0010.0020.0014.0016.003.004.005.005.5014.0016.00المتحد لالستثمار8
1.001.001.001.5015.0014.0014.0014.000.5013.0013.0013.0013.00دار السالم9
3.003.504.0012.0012.0012.001.502.002.52.512.00الموصل10
6.007.007.0016.0015.0015.004.005.005.0014.00بابل11
4.495.305.496.138.0013.0013.0013.0014.0015.002.182.452.602.8513.0014.0015.00االهلي العراقي12
1.001.001.5012.0011.0012.00االئتمان العراقي13
0.0052.003.003.7510.0012.0012.0012.000.0051.002.002.5010.0010.0010.00االقتصاد14
7.507.009.5018.0012.0012.0013.005.005.006.0013.50سومر15
3.004.7515.0014.0014.0015.001.501.7514.00الخليج16
2.504.005.5025.0025.0025.001.0025.00الوركاء17
1.003.004.0011.0011.0011.001.002.0011.00الشمال18
8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.503.0013.00االتحاد العراقي 19
3.005.906.7016.0016.0012.002.002.903.353.5015.00اشور20
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
2.253.138.003.502.632.883.138.006.5بيبلوس24
7.008.008.509.0011.5011.0011.0011.0014.003.004.005.005.5011.00عبر العراق25
2.584.8914.0014.6212.0010.000.834.2111.589.509.506.47انتر كونتينتنتال26
2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر27
6.906.9014.0015.0016.004.404.4014.0014.0015.0016.00االعتماد اللبناني28
1.6310.2510.2510.009.38مصرف ايش29
7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00اربيل30
6.007.008.0010.0014.0015.0016.002.503.004.0010.0011.0012.00التنمية الدولي31
1.009.009.00ملي ايران32
2.002.753.503.754.0011.0010.0011.0012.0013.002.002.753.504.0010.5010.5011.5012.00البحر المتوسط33
2.007.5010.002.252.258.00البنك اللبناني الفرنسي34
1.5012.002.004.0012.00 فرنسبنك35
6.006.507.0012.0010.0012.003.004.005.0011.0012.00االقليم التجاري36
4.003.504.756.007.0012.0012.0013.0013.5014.003.004.005.005.759.0010.0011.0012.00بيروت والبالد العربية37

6.0015.00بارسيان38
3.634.508.098.739.612.988.939.009.00لبنان المهجر39
4.005.205.3010.5012.5013.501.501.902.589.7510.7510.75مصرف عودة40

3.84.35.45.96.313.713.112.712.512.72.12.63.23.812.011.611.911.3 المجموع

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبيالة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

*2018جدول 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



سنتينسنةاشهر 6 
اكثر من 

سنتين

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل
سنةاشهر 6 

اكثر من 

سنة

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل اكثر 

من سنة

طويل 

االجل اكثر 

من سنتين

4.005.006.007.006.006.001.001.001.50الصناعي1

3.002.003.004.0014.0014.008.0010.0012.0الزراعي التعاوني 2

3.003.504.005.0010.0010.008.0010.0010.0العقاري3

3.33.54.35.312.012.08.08.79.31.01.01.5 المعدل

بيانات اولية

2018الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق  والواردة للبنك المركزي العراقي  لشهر نموز : المصدر*

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع

التوفير

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبيالة

القروض

التوفير

القروضالودائع الثابتة

اسماء المصارف

بالدينار العراقي

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

قسم المجلة والتقارير

*2018جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر تموز 
بالعملة االجنبية

سعر الفائدة على االئتمانسعر الفائدة على الودائع



اشهر 6  

سنتينسنة

اكثر من 

سنتين

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل
اشهر 6  

سنة

اكثر من 

سنة

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل اكثر 

من سنة

طويل 

االجل اكثر 

من سنتين

4.005.005.506.509.0010.0011.001.001.501.753.258.009.0010.00الرافدين1

3.504.505.006.5010.0010.0010.0011.0012.001.001.501.502.509.0010.0010.0011.00الرشيد2

2.001.502.5010.0010.0010.0010.001.001.251.508.008.008.00العراقي 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

4.505.255.5014.0014.003.003.503.7512.00االستثمار العراقي7

6.005.0010.0020.0014.0016.003.004.005.005.5014.0016.00المتحد لالستثمار8

1.001.001.001.5015.0014.0014.0014.000.5013.0013.0013.0013.00دار السالم9

3.003.504.0012.0012.0012.001.502.002.502.5012.00الموصل10

6.007.007.0016.0015.0015.004.005.005.0014.00بابل11

4.495.305.496.138.0013.0013.0013.0014.0015.002.182.452.602.8513.0014.0015.00االهلي العراقي12

1.001.001.5012.0011.0012.00االئتمان العراقي13

0.012.003.003.7510.0012.0012.0012.000.0051.002.002.5010.0010.0010.00االقتصاد14

7.507.009.5018.0012.0010.0013.005.005.006.0013.50سومر15

3.004.7515.0014.0014.0015.001.501.7514.00الخليج16

2.504.005.5025.0025.0025.001.0025.00الوركاء17

1.003.004.0011.0011.0011.001.002.003.0011.00الشمال18

8.009.0010.0014.0014.0012.0013.002.002.503.0013.00االتحاد العراقي 19

3.005.906.7016.0016.0012.002.002.903.353.5015.00اشور20

3.004.0011.0011.0010.502.002.2011.00المنصور21

2.002.503.0025.000.0027.000.501.001.000.0025.00الزراعي التركي22

5.006.006.506.5015.0015.0010.5011.000.002.503.504.004.00الهدى23

2.253.133.888.003.502.632.883.138.006.50بيبلوس24
7.008.008.509.0011.5011.0011.0011.0014.003.004.005.005.5011.00عبر العراق25
4.8914.0014.6212.0010.000.834.2111.589.509.506.47 انتر كونتينتنتال26
2.0011.0012.0013.0013.00وقفلر27
6.906.9014.0015.0016.004.404.4014.0014.0015.0016.00االعتماد اللبناني28
1.6310.2510.2510.009.38مصرف ايش29
7.258.008.5015.0015.0015.003.003.003.5015.0015.0015.0015.00اربيل30
6.007.008.0014.0015.0016.002.503.004.0010.0011.0012.00التنمية الدولي31
1.009.009.00ملي ايران32
2.002.753.503.754.0011.0010.0011.0012.0013.002.002.753.504.0010.5010.5011.5012.00البحر المتوسط33
2.007.5010.002.252.258.00البنك اللبناني الفرنسي34
1.5012.002.004.0012.00 فرنسبنك35
6.006.507.0012.0010.0012.003.004.005.0011.0012.00االقليم التجاري36
4.003.504.756.007.0012.0012.0013.0013.5014.003.004.005.005.759.0010.0011.0012.00بيروت والبالد العربية37
6.0015.00بارسيان38
4.064.508.049.009.612.988.909.00لبنان المهجر39
4.005.205.3010.5012.5013.501.501.902.589.7510.7510.75مصرف عودة40

3.94.35.45.46.313.712.412.612.712.02.12.63.23.512.011.611.911.5

البنك المركزي العراقي

المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

قسم المجلة والتقارير

القروض

المجموع

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبيالة

القروض

التوفير

الودائع الثابتة

*2018جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف التجارية العاملة في العراق لشهر اب 

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

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

التوفير



البنك المركزي العراقي

قسم المجلة والتقارير/المديرية العامة لالحصاء واالبحاث

سنتينسنةاشهر 6  
اكثر من 

سنتين

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل
سنةاشهر 6  

اكثر من 

سنة

قصير 

االجل

متوسط 

االجل

طويل 

االجل اكثر 

من سنة

طويل 

االجل اكثر 

من سنتين

4.005.006.007.006.006.001.001.001.50الصناعي1

3.002.003.004.0014.0014.008.0010.0012.00الزراعي التعاوني 2

3.003.504.005.0010.0010.008.0010.0010.00العقاري3

3.33.54.35.312.012.08.08.79.31.01.01.5

القروضالودائع الثابتة

*2018جدول يبين اسعار الفائدة للمصارف المتخصصة العاملة في العراق لشهر اب 

المعدل

بيانات اولية

2018الكتب الرسمية للمصارف كافة العاملة في العراق  والواردة للبنك المركزي العراقي  لشهر اب : المصدر*

التوفير

الودائع الثابتة

الحساب 

المكشوف

خصم 

الكمبيالة

القروض

التوفير

اسماء المصارف

بالعملة االجنبيةبالدينار العراقي

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


