
سندات بناء/ اإلصدارية األولى

نود إعالمكم بأن البنك المركزي العراقي قد أطلق آلية إصدار بيع سندات بناء/ اإلصدارية األولى بكتابه المرقم 2916/6/6 والمؤرخ بتاريخ 2021/10/24 
إلى الجمهور الراغبين بشراء هذه السندات والتي تعتبر دعمًا القتصادنا العراقي، حيث تصدر هذه السندات بفئتين:

سند فئة )500,000( خمسمائة ألف دينار عراقي بفائدة سنوية )6%( تدفع كل ستة أشهر ألجل سنتين –

سند فئة )1,000,000( مليون دينار عراقي بفائدة سنوية )7%( تدفع كل ستة أشهر ألجل أربع سنوات –

األصلية، حيث سنقوم  التعريفية  الوثائق  حاملين معهم  للفرع  يحضروا  أن  على  السندات  بشراء  الراغبين  للجمهور  الشراء  استالم طلبات  يسعدنا 
بتسليم المشتري إيصاالً مقابل ما دفعه من مبالغ لقاء السندات، ثم نرسل طلب الشراء مع المبلغ الذي تم دفعه إلى البنك المركزي العراقي عن طريق 

نظام )RTGS( ليقوم هو بدوره بإصدار السندات، وبعد فترة قصيرة يجلب المشتري اإليصال الذي حصل عليه من المصرف إلى الفرع الستالم السند.

فعلى الراغبين بشراء السندات مراجعة أحد فروع مصرفنا لتقديم الطلب.



Building Bonds / First Issuance

We would like to inform you that the Central Bank of Iraq has launched a mechanism for the sale of construction / First Issuance 
bonds in its letter No. 6/6/2916 dated 24/10/2021 addressed to the clients who are interested in purchasing bonds, which are 
considered as support for our Iraqi economy. 

These bonds are issued in two categories: 

 – A class bond (500,000) five hundred thousand Iraqi Dinars with annual interest (6%) to be paid every six months for a period 
of two years

 – A class bond (1,000,000) one million Iraqi Dinars with annual interest (7%) to be paid every six months for a period of four 
years

We are also pleased to receive purchase requests from the clients who wish to invest in these bonds. Clients should visit one of 
our branches with their original identification documents to submit a purchase request. The buyer will get a receipt that docu-
ments the amount of money paid for the bond and the bank will then send the purchase request with the money to the Central 
Bank of Iraq through the RTGS system. Upon receiving the request, the Central Bank will issue the bonds, and after a short 
period of time, the client should visit the branch and present the receipt to receive the bond.

Clients wishing to invest in the bonds should visit one of our branches to submit the request.


