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 أسعار الفائدة على القروض

 سعر الفائدة االسمية اسم المنتج

% متناقصة6.5تبدأ من  قروض سكنية  

% متناقصة8.99تبدأ من  قروض شراء أراضي و قروض مقابل رهن عقاري  

شخصية مقابل تحويل رواتب قروض % متناقصة8تبدأ من    

% متناقصة8تبدأ من  قروض تمويل سيارات  

% متناقصة8تبدأ من  قروض مهنيين  

 
 (APRالجدول أدناه يبين امثله توضيحيه لكيفية احتساب سعر الفائدة الحقيقي )

 

 االسمي الفائدةسعر  اسم المنتج
 الفائدةسعر 

 الفعلي

سعر الفائدة 
الفعلي حسب 

الحاسبة المعتمدة 
 لدينا

عمر القرض 
 بالسنوات

مثال توضيحي لكيفية 
 الفائدةاحتساب سعر 

 الفعلي على المنتج

%11.983 %11.508 %(8فائدة متناقصة ) قرض سيارة  1 

دينار  25000قرض سيارة بمبلغ 
% , أجور بريد 8بسعر فائدة 

دينار 60ومراسالت بواقع  
مقطوعه مقدما, كلفة التامين 

دينار شهريا  4على الحياه 
 دينار 2170.852بقسط شهري 

 2 10.469 %10.222 %(8فائدة متناقصة ) قرض سيارة

دينار  25000قرض سيارة بمبلغ 
% , أجور بريد 8بسعر فائدة 

دينار  60ومراسالت بواقع 
مقطوعه مقدما, كلفة التامين 

دينار شهريا  4على الحياه 
 دينار 1129.274بقسط شهري 

 3 9.939 %9.770 %(8فائدة متناقصة ) قرض سيارة

دينار  25000قرض سيارة بمبلغ 
% , أجور بريد 8بسعر فائدة 

دينار  60ومراسالت بواقع  
مقطوعه مقدما, كلفة التامين 

دينار شهريا  4على الحياه 
 دينار 782.854بقسط شهري 

 4 9.666 %9.536 %(8فائدة متناقصة ) قرض سيارة

دينار  25000قرض سيارة بمبلغ 
% , أجور بريد 8بسعر فائدة 

دينار  60ومراسالت بواقع  
مقطوعه مقدما, كلفة التامين 

دينار شهريا  4على الحياه  
 دينار 610.222بقسط شهري 

 5 9.496 %9.391 %(8فائدة متناقصة ) قرض سيارة

دينار  25000قرض سيارة بمبلغ 
% , أجور بريد 8بسعر فائدة 

دينار  60ومراسالت بواقع 
مقطوعه مقدما, كلفة التامين 

دينار شهريا  4على الحياه 
 دينار 507.086بقسط شهري 

 6 9.381 %9.292 %(8فائدة متناقصة ) قرض سيارة

دينار  25000قرض سيارة بمبلغ 
% , أجور بريد 8بسعر فائدة 

دينار  60ومراسالت بواقع 
مقطوعه مقدما, كلفة التامين 

دينار شهريا  4على الحياه 
 دينار 438.697بقسط شهري 

 7 9.296 %9.218 %(8فائدة متناقصة ) قرض سيارة

دينار  25000قرض سيارة بمبلغ 
% , أجور بريد 8بسعر فائدة 

دينار  60ومراسالت بواقع 
مقطوعه مقدما, كلفة التامين 

دينار شهريا  4على الحياه 
 دينار 390.167بقسط شهري 

 
 
 
 
 



 

 االسمي الفائدةسعر  اسم المنتج
 الفائدةسعر 

 الفعلي

سعر الفائدة 
الفعلي حسب 

الحاسبة المعتمدة 
 لدينا

عمر القرض 
 بالسنوات

مثال توضيحي لكيفية 
 الفائدةاحتساب سعر 

 الفعلي على المنتج

%11.983 %11.508 %(8فائدة متناقصة ) قرض شخصي  1 

 25000قرض شخصي بمبلغ 
% 1%, عموله 8دينار بفائدة 

مقطوعه مقدما للسنه األولى 
فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 

دينار مقطوعه مقدما , كلفة  60
دينار  4التأمين على الحياه  

شهريا , بقسط شهري 
 دينار2170.852

 2 10.469 %10.222 %(8فائدة متناقصة ) قرض شخصي

 25000قرض شخصي بمبلغ 
% 1%, عموله 8دينار بفائدة 

مقطوعه مقدما للسنه األولى 

فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 
دينار مقطوعه مقدما , كلفة  60

دينار  4التأمين على الحياه  
شهريا , بقسط شهري 

 دينار 1129.274

 3 9.939 %9.770 %(8فائدة متناقصة ) قرض شخصي

 25000قرض شخصي بمبلغ 
% 1%, عموله 8دينار بفائدة 

مقطوعه مقدما للسنه األولى 
فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 

دينار مقطوعه مقدما , كلفة  60
دينار  4التأمين على الحياه  

شهريا , بقسط شهري 
 دينار 782.854

 4 9.666 %9.536 %(8فائدة متناقصة ) قرض شخصي

 25000قرض شخصي بمبلغ 
% 1%, عموله 8دينار بفائدة 

مقطوعه مقدما للسنه األولى 
فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 

دينار مقطوعه مقدما , كلفة  60
دينار  4التأمين على الحياه  

شهريا , بقسط شهري 
 دينار 610.222

 5 9.496 %9.391 %(8فائدة متناقصة ) قرض شخصي

 25000قرض شخصي بمبلغ 
% 1%, عموله 8دينار بفائدة 

مقطوعه مقدما للسنه األولى 
فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 

دينار مقطوعه مقدما , كلفة  60
دينار  4التأمين على الحياه  

شهريا , بقسط شهري 
 دينار 507.086

 6 9.381 %9.292 %(8فائدة متناقصة ) قرض شخصي

 25000قرض شخصي بمبلغ 
% 1%, عموله 8دينار بفائدة 

مقطوعه مقدما للسنه األولى 
فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 

دينار مقطوعه مقدما , كلفة  60
دينار  4التأمين على الحياه  

  شهريا , بقسط شهري
 دينار  438.697

 7 9.296 %9.218 %(8فائدة متناقصة ) قرض شخصي

 25000قرض شخصي بمبلغ 
% 1%, عموله 8دينار بفائدة 

مقطوعه مقدما للسنه األولى 
فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 

دينار مقطوعه مقدما , كلفة  60
دينار  4التأمين على الحياه  

شهريا , بقسط شهري 
 دينار  390.167

 8 9.231 %9.162 %(8فائدة متناقصة ) قرض شخصي

 25000قرض شخصي بمبلغ 
% 1%, عموله 8ة دينار بفائد

مقطوعه مقدما للسنه األولى 
فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 

دينار مقطوعه مقدما , كلفة  60
دينار   4التأمين على الحياه 

شهريا , بقسط شهري  
 دينار 354.048



 

 سعر الفائدة االسمي اسم المنتج
سعر الفائدة 

 الفعلي

سعر الفائدة 
الفعلي حسب 

الحاسبة 
 المعتمدة لدينا

عمر القرض 
 بالسنوات

مثال توضيحي لكيفية 
احتساب سعر الفائدة الفعلي 

 على المنتج

قرض سكني او 
 عقاري

 5 7.853 %7.770 %(6.5فائدة متناقصة )

دينار  25000قرض سكني بمبلغ 
% 1%, عموله 6.5بفائدة 

مقطوعه مقدما للسنه األولى 
فقط, أجور بريد ومراسالت بواقع 

دينار مقطوعه مقدما, كلفة  60
دينار   4التأمين على الحياه 
 489.306شهريا, بقسط شهري 

 دينار

قرض سكني او 

 عقاري
 10 7.501 %7.457 %(6.5فائدة متناقصة )

دينار  25000قرض سكني بمبلغ 
% 1%, عموله 6.5بفائدة 

مقطوعه مقدما للسنه األولى 

فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 
دينار مقطوعه مقدما , كلفة  60

دينار شهريا  4التأمين على الحياه 
 دينار 284.519, بقسط شهري 

قرض سكني او 
 عقاري

 15 7.369 %7.338 %(6.5متناقصة )فائدة 

دينار  25000قرض سكني بمبلغ 
% 1%, عموله 6.5بفائدة 

مقطوعه مقدما للسنه األولى 
فقط, أجور بريد ومراسالت بواقع 

دينار مقطوعه مقدما, كلفة  60
دينار  4التأمين على الحياه 
 218.653شهريا, بقسط شهري 

 دينار

قرض سكني او 
 عقاري

 20 7.296 %7.271 %(6.5فائدة متناقصة )

دينار  25000قرض سكني بمبلغ 
% 1%, عموله 6.5بفائدة 

مقطوعه مقدما للسنه األولى 
فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 

دينار مقطوعه مقدما , كلفة  60
دينار   4التأمين على الحياه 

 187.424شهريا , بقسط شهري 
 دينار

قرض سكني او 
 عقاري

 25 7.249 %7.228 %(6.5فائدة متناقصة )

دينار  25000قرض سكني بمبلغ 
% 1%, عموله 6.5بفائدة 

مقطوعه مقدما للسنه األولى 
فقط, أجور بريد ومراسالت بواقع 

دينار مقطوعه مقدما , كلفة  60
دينار   4التأمين على الحياه 
 169.952شهريا, بقسط شهري 

 دينار

      

      
      مالحظات:
  

  أعاله هي لالسترشاد فقط وللقروض الخاصة باألفراد فقطأسعار الفوائد. 

  شهور 3فائدة االنتربانك وتكون دورية تعديل سعر الفائدة كل يحدد سعر الفائدة بناء على سعر. 
 

  -510001006لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمركز الخدمة الهاتفية على الرقم   
   

      

 


