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 أسعار الفوائد عىل التمويالت 

 الفائدة الشهرية  اسم المنتج
سعر الفائدة االسمية  

 السنوية 
 % 1.5  -% 1.35 تضامن 

 
16.2 %-  18.0 % 

 

 % 1.45 موسم  

 
17.4 % 

 % 0.8 تعليم  
 

9.60 % 
 

 % 1 أمومة 

 
12.00 % 

 
 % 1.5 عموم  

 
18.00 % 

 

ل  ن ن المنن  % 1.4 -% 1 تحسي 

 
12.0 %-  16.8  % 

 

  
 % 0.8 طاقت 

 
9.6 % 

)تمويل   التكنولوجيا المالية
 مشاري    ع(

 

1% 12% 

 % 1.5 عشانك 

 
18 % 

 

وعك معنا   % متناقص 0.41 2022مشر

 
 % متناقص 5

 



اسم  
 المنتج 

سعر الفائدة الفعىلي 
 )السنوية( *

عمر القرض  
 شهر بال 

لكيفية احتساب سعر الفائدة الفعىلي مثال توضيحي 
 السنوي للمنتج 

 اىل من 

 12 - 26 %38.2 %34.4 تضامن
%( القسط  1.35شهر بفائدة ) 12دينار( على  800تمويل تضامن بمبلغ )

 %  34.4دينار. وتكون الفائدة الفعلية السنوية  77.4الشهري 
 

 15 %36.1 %34.7 موسمي 
%( القسط  1.45شهر بفائدة ) 15دينار( على  100تمويل موسمي بمبلغ )

 % 34.7دينار. تكون الفائدة الفعلية السنوية  8.1الشهري 
 

 4 - 36 %19.5 %18.4 تعليمي 
%( القسط  0.8شهر بفائدة )  24دينار( على  2590تمويل تعليمي بمبلغ )

 % 20.0السنوية دينار. تكون الفائدة الفعلية  129الشهري 
 

 15 %25.4 أمومة 
%( القسط   1.0شهر بفائدة ) 12دينار( على  300تمويل أمومة بمبلغ )

 % 25.4دينار. تكون الفائدة الفعلية السنوية  28الشهري 
 

 12 - 24 %38.0 %38.6 عمومي 
%( القسط  1.5شهر بفائدة ) 18دينار( على  2000تمويل عمومي بمبلغ )

 % 38.6دينار. تكون الفائدة الفعلية السنوية  141.1الشهري 
 

ن   تحسي 
ل ن  المنن

25.1% 32.7% 60 - 12 
%( القسط  1.3شهر بفائدة )  30دينار( على   3000تمويل تحسين منزل بمبلغ )

 % 32.6دينار. تكون الفائدة الفعلية السنوية  139الشهري 
 

ي 
 4 - 60 %18.9 %19.1 طاقت 

%( القسط  0.8شهر بفائدة )  15دينار( على  620تمويل طاقتي بمبلغ )

 % 19.8دينار. تكون الفائدة الفعلية السنوية  46.2الشهري 
 

التكنولوجيا  
 المالية 

24.6% 23.5% 60 - 4 
%(  1.0شهر بفائدة ) 20دينار( على  3000تمويل التكنولوجيا المالية بمبلغ )

 % 25.3السنوية دينار. تكون الفائدة الفعلية  180القسط الشهري 
 

 4 - 24 %38.1 %35.2 عشانك
%( القسط  1.5شهر بفائدة )  18دينار( على  2000بمبلغ ) تمويل عشانك

 % 38.6دينار. تكون الفائدة الفعلية السنوية  141الشهري 
 

 شهر   60لغاية  %30.4 %31.1 مكانك معنا 
%( القسط  1.3شهر بفائدة ) 30دينار( على  3000تمويل مكناك معنا بمبلغ )

 % 32.6السنوية دينار. تكون الفائدة الفعلية  139الشهري 

مشروعك  
 2022معنا 

5.0% 42 - 4 
 شهر بفائدة   36دينار( على  5000بمبلغ ) 2022تمويل مشروعك معنا 

       دينار.   148.8%سنوي( القسط الشهري   5)

 

 

 

 

 

 

     



 
ي تقدمها  

قائمة أسعار الرسوم والعموالت الخرى عىل التمويالت والخدمات المختلفة الت 
كة:   الشر

 
 سعر العمولة/الرسوم  اسم الخدمة 

 دينار عن كل يوم تأخن   515. غرامة التأخر بالسداد 

 دنانن   5 عمولة اصدار كتب براءة ذمة 

 دنانن   5 عمولة اصدار كتب مديونية 

       الرسوم       / القسط فائدة(+   )أصلقيمة الدفعة   *التأجيلرسوم 

 2                 60أقل من  
 3             90إىل  60.1
 4           120إىل  90.1

 6          250إىل  120.1
 6          500إىل  250.1
 8              500أكنر من  

 
يبة المبيعات   عميل، كل   قسطحسب عافيتنا   )رسوميضاف عىل القسط * ضن
  وجدت(طتر  ان  %، رسوم3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12-1^(1+IRR) = (EIR)وفقا للمعادلة التالية   MS Excelيتم احتساب سعر الفائدة الفعىل  باستخدام برنامج         *

  خانة   - 
ن
  : يتم ادخال كامل التدفقات النقدية ) السالبة والموجبة (   valueف

  خانة  - 
ن
  ) تمثل العائد المتوقع ( يتم ادخال صفر  :   Guessف

 
- 

ناتج هذه المعادلة    12-1^(IRR+1)يتم كتابة المعادلة التالية عىل خلية مستقلة : =    IRRعند ظهور ناتج معادلة 
  او سعر الفائدة الفعىل  لذلك التمويل   EIRيمثل 

  
 

 


