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    أسعار الفائدة على القروض 
    االسميةسعر الفائدة  اسم المنتج

    % متناقصة 7.5تبدأ من  قروض سكنية 
قروض شراء أراضي و قروض مقابل رهن 

    % متناقصة 8.5تبدأ من  عقاري

    % متناقصة 9.75تبدأ من  قروض شخصية 

    % متناقصة 9.25تبدأ من  مويل سيارات تقروض 

    % متناقصة 10.25تبدأ من  قروض مهنيين

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

     

 الفعلي الفائدةسعر  االسمي الفائدةسعر  اسم المنتج
عمر القرض 
 بالسنوات 

 الفائدةمثال توضيحي لكيفية احتساب سعر 
 الفعلي على المنتج 

 1 %14.129 %(10فائدة متناقصة ) قرض سيارة 

% , 10دينار بسعر فائدة  25000قرض سيارة بمبلغ 
, دينار مقطوعه مقدما60الت بواقع  أجور بريد ومراس

دينار شهريا بقسط  1.5كلفة التامين على الحياه 
 دينار  2198.885شهري 

 2 %12.603 %(10فائدة متناقصة ) قرض سيارة 

% , 10دينار بسعر فائدة  25000قرض سيارة بمبلغ 
, دينار مقطوعه مقدما 60الت بواقع أجور بريد ومراس

دينار شهريا بقسط  1.5كلفة التامين على الحياه 
 دينار  1154.897شهري 

 3 %12.067 %(10فائدة متناقصة ) قرض سيارة 

% , 10دينار بسعر فائدة  25000قرض سيارة بمبلغ 
, دينار مقطوعه مقدما 60ت بواقع  أجور بريد ومراسال

دينار شهريا بقسط  1.5كلفة التامين على الحياه 
 دينار  808.080شهري 

 4 %11.793 %(10فائدة متناقصة ) قرض سيارة 

% , 10دينار بسعر فائدة  25000قرض سيارة بمبلغ 
, دينار مقطوعه مقدما 60ت بواقع  أجور بريد ومراسال

دينار شهريا بقسط  1.5كلفة التامين على الحياه  
 دينار  635.576شهري 

 5 %11.625 %(10فائدة متناقصة ) قرض سيارة 

% , 10دينار بسعر فائدة  25000قرض سيارة بمبلغ 
, دينار مقطوعه مقدما 60الت بواقع أجور بريد ومراس

دينار شهريا بقسط  3كلفة التامين على الحياه 
 دينار  532.775شهري 

 6 %11.510 %(10فائدة متناقصة ) قرض سيارة 

% , 10دينار بسعر فائدة  25000قرض سيارة بمبلغ 
, دينار مقطوعه مقدما 60الت بواقع أجور بريد ومراس

دينار شهريا بقسط  1.5كلفة التامين على الحياه 

 دينار  464.813شهري 

 7 %11.426 %(10فائدة متناقصة ) قرض سيارة 

% , 10دينار بسعر فائدة  25000قرض سيارة بمبلغ 
, دينار مقطوعه مقدما 60الت بواقع أجور بريد ومراس

دينار شهريا بقسط  1.5كلفة التامين على الحياه 
 دينار  416.757شهري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 االسمي الفائدةسعر  اسم المنتج
سعر 
 الفائدة
 الفعلي

عمر 
القرض 

 بالسنوات 
مثال توضيحي لكيفية احتساب سعر 

 الفعلي على المنتج  الفائدة

 1 %14.118 %(9.99فائدة متناقصة ) قرض شخصي 

دينار بفائدة  25000قرض شخصي بمبلغ 
% مقطوعه مقدما للسنه 1%, عموله 9.99

دينار  60األولى فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 
 1.5مقطوعه مقدما , كلفة التأمين على الحياه  

 دينار  2198.768دينار شهريا , بقسط شهري 

 2 %12.592 %(9.99فائدة متناقصة ) قرض شخصي 

دينار بفائدة  25000قرض شخصي بمبلغ 
% مقطوعه مقدما للسنه 1%, عموله 9.99

دينار  60األولى فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 
 1.5مقطوعه مقدما , كلفة التأمين على الحياه  

 دينار  1154.780دينار شهريا , بقسط شهري 

 3 %12.055 %(9.99فائدة متناقصة ) قرض شخصي 

دينار بفائدة  25000قرض شخصي بمبلغ 
% مقطوعه مقدما للسنه 1%, عموله 9.99

دينار  60األولى فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 
 1.5مقطوعه مقدما , كلفة التأمين على الحياه  

 دينار  807.961دينار شهريا , بقسط شهري 

 4 %11.782 %(9.99فائدة متناقصة ) قرض شخصي 

دينار بفائدة  25000قرض شخصي بمبلغ 
% مقطوعه مقدما للسنه 1%, عموله 9.99

دينار  60األولى فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 
 1.5مقطوعه مقدما , كلفة التأمين على الحياه  

 دينار  635.455دينار شهريا , بقسط شهري 

 5 %11.613 %(9.99فائدة متناقصة ) قرض شخصي 

دينار بفائدة  25000قرض شخصي بمبلغ 
% مقطوعه مقدما للسنه 1%, عموله 9.99

دينار  60األولى فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 
 1.5مقطوعه مقدما , كلفة التأمين على الحياه  

 دينار  532.650دينار شهريا , بقسط شهري 

 6 %11.498 %(9.99فائدة متناقصة ) قرض شخصي 

دينار بفائدة  25000قرض شخصي بمبلغ 
% مقطوعه مقدما للسنه 1%, عموله 9.99

دينار  60األولى فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 

 1.5مقطوعه مقدما , كلفة التأمين على الحياه  
 دينار  464.685دينار شهريا , بقسط شهري 

 7 %11.414 %(9.99فائدة متناقصة ) قرض شخصي 

دينار بفائدة  25000قرض شخصي بمبلغ 
% مقطوعه مقدما للسنه 1%, عموله 9.99

دينار  60األولى فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 
 1.5مقطوعه مقدما , كلفة التأمين على الحياه  

 دينار  416.626دينار شهريا , بقسط شهري 

 8 %11.351 %(9.99فائدة متناقصة ) قرض شخصي 

دينار بفائدة  25000قرض شخصي بمبلغ 
% مقطوعه مقدما للسنه 1%, عموله 9.99

دينار  60األولى فقط ,أجور بريد ومراسالت بواقع 
  1.5مقطوعه مقدما , كلفة التأمين على الحياه 

 دينار  381.007دينار شهريا , بقسط شهري 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سعر الفائدة االسمي اسم المنتج
سعر 

الفائدة 
 الفعلي

عمر القرض 
 بالسنوات 

مثال توضيحي لكيفية احتساب 
 سعر الفائدة الفعلي على المنتج 

 5 %9.122 %(7.75فائدة متناقصة ) قرض سكني او عقاري

دينار  25000قرض سكني بمبلغ 
% مقطوعه 1%, عموله 7.75بفائدة 

مقدما للسنه األولى فقط, أجور بريد 
دينار مقطوعه  60ومراسالت بواقع 

  3مقدما, كلفة التأمين على الحياه 
دينار شهريا, بقسط شهري 

 دينار  505.127

 10 %8.776 %(7.75فائدة متناقصة ) قرض سكني او عقاري

دينار  25000قرض سكني بمبلغ 
% مقطوعه 1%, عموله 7.75بفائدة 

مقدما للسنه األولى فقط ,أجور بريد 
دينار مقطوعه  60ومراسالت بواقع 

  3مقدما , كلفة التأمين على الحياه 

دينار شهريا , بقسط شهري 
 دينار  301.424

 15 %8.650 %(7.75فائدة متناقصة ) قرض سكني او عقاري

دينار  25000قرض سكني بمبلغ 
% مقطوعه 1%, عموله 7.75بفائدة 

مقدما للسنه األولى فقط, أجور بريد 
دينار مقطوعه  60ومراسالت بواقع 

  3مقدما, كلفة التأمين على الحياه 
دينار شهريا, بقسط شهري 

 دينار 236.870

 20 %8.582 %(7.75فائدة متناقصة ) قرض سكني او عقاري

دينار  25000قرض سكني بمبلغ 
% مقطوعه 1%, عموله 7.75بفائدة 

مقدما للسنه األولى فقط ,أجور بريد 
دينار مقطوعه  60ومراسالت بواقع 

  3مقدما , كلفة التأمين على الحياه 
دينار شهريا , بقسط شهري 

 دينار 206.923

 25 %8.540 %(7.75فائدة متناقصة ) قرض سكني او عقاري

دينار  25000قرض سكني بمبلغ 
% مقطوعه 1%, عموله 7.75بفائدة 

مقدما للسنه األولى فقط, أجور بريد 
دينار مقطوعه  60ومراسالت بواقع 

  3مقدما , كلفة التأمين على الحياه 
دينار شهريا, بقسط شهري 

 دينار  190.635

     
     

     مالحظات
  فقط باألفراد الخاصةأسعار الفوائد أعاله هي لالسترشاد فقط وللقروض 

  5100010لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بمركز الخدمة الهاتفية على الرقم  

  شهور 6كل تكون دورية تعديل سعر الفائدة فائدة االنتربانك والفائدة بناء على سعر  يحدد سعر

     
 


