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 عموالتالالرسوم ووالفوائد أسعار بقائمة 

 .9/1/2023الموافق بتاريخ نثيين األالعمل بها ابتداء من يوم  قائمة األسعار التي سيتم

 الدورة رقم اسم التمويل
نسبة الفائدة 

 السنوية

 مصاريف إدارة الحساب
 )دينار(

الضريبة العامة 

 على المبيعات
 )دينار( رسوم طوابع الواردات

غرامات التأخير على 

 )دينار( األقساط

ة )رسوم طلبات( حسب مصاريف إداري

 )دينار( قيمة التمويل

 أصول ثابته- إنتاجي

من الدورة 

فأكثر األولى  

16.2%  %3 ال يوجد 

 دينار 1
 500للمبالغ أقل من 

 دينار

 0.5 

دينارعن كل 

 يوم تأخير

 100أقل من 

 دينار للقسط

 من قيمة القرض المصروف 1%

 من قيمة القرض المصروف %1 %3 ال يوجد %16.2 أصول ثابتة -إنتاجي شركات

فواتير مشتريات أو  –إنتاجي 

 مبيعات
 من قيمة القرض المصروف %1 %3 ال يوجد 16.2%

 –إنتاجي شركات 

 فواتيرمبيعات أو مشتريات
 من قيمة القرض المصروف %1 %3 ال يوجد 16.2%

 سندك
من الدورة 

فأكثر األولى  
 %3 ال يوجد 24%

 دينار 20
دينار  1000لغاية 

 من قيمة التمويل

 دينار 40

 – 1001من 

من قيمة  دينار 2000

 التمويل

 دينار 50
 3000 - 2001من 

 دينار قيمة التمويل

 الحاكورة
من الدورة 

فأكثر األولى  
15%  من قيمة القرض المصروف %1 %3 ال يوجد 

 تجاري-الحاكورة
من الدورة 

فأكثر األولى  
15%  من قيمة القرض المصروف %1 %3 ال يوجد 

 المشاركة الجماعي
من الدورة 

فأكثر األولى  
 دينار 1 24%

للمبالغ أقل من 

 دينار 500
3% 

دينار  0.75

عن كل يوم 

 تأخير

 - 101من 

دينار  200

 للقسط
 دينار 25

دينار  1000لغاية 

من قيمة حصة 

 من التمويل العضو
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 الدورة رقم اسم التمويل
نسبة الفائدة 

 السنوية

 مصاريف إدارة الحساب
 )دينار(

الضريبة العامة 

 على المبيعات
 )دينار( رسوم طوابع الواردات

غرامات التأخير على 

 )دينار( األقساط

ة )رسوم طلبات( حسب مصاريف إداري

 )دينار( قيمة التمويل

 دينار 40

 – 1001من 

دينار من قيمة  2000

حصة العضو من 

 التمويل

 الطموح
من الدورة 

فأكثر األولى  
24%  دينار 2 

للمبالغ من 

500 - 

 دينار 1000

3% 

 دينار 20
دينار  1000لغاية 

 من قيمة التمويل

 دينار 40

 – 1001من 

من قيمة  دينار 2000

 التمويل

 دينار 50
 3000 - 2001من 

 دينار قيمة التمويل

 دينار 60
 3000ألكثر من  

 دينار من قيمة التمويل

 دراستي
من الدورة 

فأكثر األولى  
19.2%  دينار 3 

عن كل ألف 

دينار أو أي 

 كسر منها
3% 

 دينار 2

للمبالغ من 

لغاية أقل  500

 دينار 1000 من

 دينار 20
دينار  1000لغاية 

 من قيمة التمويل

عن كل يوم  1

 تأخير

 – 201من 

دينار  300

 للقسط

 دينار 40
 – 1001من 

دينار من قيمة  2000

 التمويل

 دينار 50
 3000 - 2001من 

 دينار قيمة التمويل

 دينار 60
 3000ألكثر من  

 دينار من قيمة التمويل

 –ميسر )أفراد(  إنتاجي

 أصول ثابتة

من الدورة 

فأكثر األولى  

سنوية  9%

متناقصة ويتحمل 

العميل منها ما 

بحد  %5نسبته 

 %4أقصى و

 تتحملها الحكومة

%3 ال يوجد  ال يوجد 
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 الدورة رقم اسم التمويل
نسبة الفائدة 

 السنوية

 مصاريف إدارة الحساب
 )دينار(

الضريبة العامة 

 على المبيعات
 )دينار( رسوم طوابع الواردات

غرامات التأخير على 

 )دينار( األقساط

ة )رسوم طلبات( حسب مصاريف إداري

 )دينار( قيمة التمويل

ميسر  إنتاجي

 رأسمال عامل – )أفراد(

من الدورة 

فأكثر األولى  

سنوية  9%

متناقصة ويتحمل 

العميل منها ما 

بحد  %5نسبته 

 %4أقصى و

 تتحملها الحكومة

%3 ال يوجد  ال يوجد 

 –ميسر )شركات(  إنتاجي

 أصول ثابتة

من الدورة 

فأكثر األولى  

سنوية  9%

متناقصة ويتحمل 

العميل منها ما 

بحد  %5سبته ن

 %4أقصى و

 تتحملها الحكومة

%3 ال يوجد  

 دينار 3
 1000عن كل 

دينار أو أي كسر 

 منها

عن كل  2.5

 يوم تأخير

دينار  301

 فأكثر للقسط

 ال يوجد

ميسر  إنتاجي

 رأسمال عامل – )شركات(

من الدورة 

فأكثر األولى  

سنوية  9%

متناقصة ويتحمل 

العميل منها ما 

بحد  %5نسبته 

 %4أقصى و

 تتحملها الحكومة

%3 ال يوجد  ال يوجد 
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 رسوم أخرى:

 قيمة الرسوم بالدينار الرسوم نوع

 5 طلب براءة ذمة

 10 طلب شهادة إلتزام

 2 إعادة إصدار شهادة إلتزام

 2 إعادة إصدار براءة ذمة

 رسوم السداد المبكر
 ة من الستة أقساط األولى.على رصيد القرض بعد الدفعة السادسة، في حال رغبة العميل سداد القرض خالل أول ستة أقساط من عمر القرض تستوفى فوائد األقساط المتبقي 4%

 


