
EIBOR Rates
EIBOR is the Emirates Interbank Offered Rate, at which Banks in 
UAE are able to lend each other in AED. Interest Rates for NBQ’s 
Home Loans are linked to 1-month / 3-month / 6-month EIBOR plus 
a fixed margin agreed as per contract. 

EIBOR for NBQ’s Home Loans will be reset as under:

EIBOR rates change daily and can be checked on the Central Bank 
website here. 

https://www.centralbank.ae/en/services/eibor-prices

Rates as published on Central Bank’s website are available on T+2 
basis, i.e. Rates published on Central Bank’s website for 1st of a 
month will be applied on 3rd of the same month. 

Reference Rate

1-month EIBOR

3-month EIBOR

6-month EIBOR

Reset Date
1st working day of every calendar 
month
1st of every calendar quarter 
(in January, March, July & September)
1st working day of half-year 
(in January & July)

معدالت إيبور
إيبــور هــو ســعر الفائــدة المعــروض بيــن بنــوك دولــة اإلمــارات، وهــو الســعر المعمــول به عند 
ــى قــروض  ــدة عل ــط أســعار الفائ ــة اإلمــارات. ترتب ــة فــي دول ــوك العامل ــن البن اإلقــراض بي
اإلســكان مــن بنــك أم القيويــن الوطنــي ب إيبــور لمــدة شــهر / 3 أشــهر/ 6 أشــهر باإلضافــة 

إلى هامش ثابت متفق عليه وفًقا للعقد.
 

ستتم إعادة ضبط نظام إيبور لقروض اإلسكان من بنك أم القيوين على النحو التالي

تتغيــر أســعار إيبــور يومًيــا، ويمكــن التحقــق منهــا عــن طريــق زيــارة  موقــع المصــرف 
المركزي عبر الضغط على الرابط.

 
https://www.centralbank.ae/en/services/eibor-prices

األســعار المنشــورة علــى موقــع المصــرف المركــزي متاحــة علــى أســاس T + 2 ، أي أن 
ــيتم  ــهر س ــن الش ــوم ألول م ــي الي ــزي ف ــك المرك ــع البن ــى موق ــورة عل ــعار المنش األس

تطبيقها في اليوم الثالث من نفس الشهر. 

تاريخ إعادة االحتسابالسعر المرجعي

شهر

3  أشهر

6   أشهر

أول يوم عمل من كل شهر ميالدي

أول يــوم عمــل لــكل ربــع علــى مــدار الســنة ( شــهر 
يناير وشهر مارس و شهر يوليو و شهر سيبتمبر )

أول يــوم عمــل  لــكل 6  أشــهر علــى أســاس نــص 
سنوي (في شهر يناير وشهر يوليو)


