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البنك المركزي العراقي/ المديرية العامة للعمليات المالية وإدارة الدين   



 اهمية هذه المشاريع
تؤؤيدي المشؤؤاريع المتوسؤؤطة والصؤؤغيرة دورا  بؤؤارزا   ؤؤي تعزيؤؤز         

 .النمو االقتصادي وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

 الفئات لجميع العمل  رص تو ير  ي ايجابيا   دورا   تلعب كما        

 الذاتي االكتفاء وتحقيق الدخل زيادة  ي يسهم مما االجتماعية

 معالجة الى اضا ة المجتمع يحتاجها التي والخدمات السلع لبعض

 .العمل عن والباحثين الفقر مشكلة



 االهداف 
 قام المشاريع هذه تواجه التي والمعوقات الصعوبات كشف خالل من           

 .االهداف تحقيق آجل من لمعالجتها الكفيلة االليات بأيجاد المركزي البنك

 . االقتصادي النمو تحفيز -

 . اقتصادية عمل قوة تشغيل -

 . الخارجي القطاع دعم -

   . العمل عن العاطلة القوى وتشغيل استخدام خالل من والفقر البطالة من الحد -

 . والمهارات الخبرات تطوير -

   اواالحتياطية االولية للمواد الكبيرة الصناعات احتياجات تلبية -

 مشاريع النشاء وايضا   ، القائمة الصغيرة لتطويرالمشاريع ايضا   البرنامج يهدف -

 . والمتوسطة الصغيرة والشركات االنتاجية المشاريع دعم يهدف جديدة



 تعليمات تمويل الصغرى
وتعليمات رقم  27/8/2015 ي  285واعمام الصير ة  2015لسنة ( 7)استنادا الى تعليمات البنك        

 -:الموجه الى المصارف كا ه والتي نصت على االتي  20/10/2015 ي  343

 .الفائدة التي يستو يها هذا البنك من المصارف تكون متناقصة ( سبعة بااللف %)0,07•

 .الفائدة التي تستو يها شركة الكفاالت المصر ية تكون متناقصة ( ثمانية بااللف % )0,08•

 .  اما ثابتة او متناقصة حسب سياسة المصرف % 4نسبة الفائدة التي يستو يها المصرف من الزبون •

يوقع من قبل الدائرة القانونية والحسابات (  ي حالة كونه موظف حكومي) وجود تعهد من دائرة الكفيل•

. 

الجدول المقدم للبنك المركزي من قبل المصرف يكون مختوم وموقع من قبل المدير المفوض ومرسل •

 بكتاب رسمي   

 .جدول اخر يتضمن اسم المقترض ومبلغ القرض وتاريخ االستحقاق •

اليمكن منح القرض الغراض شراء الوحدات السكنية والترميم والبناء على اعتبار ان مشاريع القطاع •

 االسكاني 

 .    ترليون دينار  ( 5) مغطاة بالقروض       

 .  يوم للمقترض  90يمنح المصرف  ترة سماح •

 .يتم  تح حساب ا رادي للمصرف من قبل البنك •

  .يتم تسديد االقساط شهريا  حسب تاريخ االستحقاق  •



 بالتمويلالمسـتـهـد ــون 
 

 المطاعم، الفنادق، الصناعة، ، والتجارة االعمال قطاع  ئات جميع          

 ، انواعها بمختلف الورش التجارية، المراكز السوبرماركت، المحالت،

 خارج مالية تعامالت لهم اشخاص والمتوسطة، الصغيرة والشركات

 او الميدانية الزيارة تقارير او المستندات خالل من إثباته ويمكن البنوك

 .أخرى إثباتات اي



 مميزات البرنامج
 .يمول البرنامج المشاريع القائمة والجديدة •
، (بضاعة ومواد خام)مرونة  ي أنواع التمويل وهي رأس مال عامل •

 ( .آالت، ماكينات، خطوط إنتاج، وسائل نقل تجارية)وأصول ثابته 
كفالء لهم رواتب او حسابات جيدة )ضمانات وشروط مرنة جدا تتمثل  ي •

 ( .لدى البنك، رهونات
 .  البرامج تغطي جميع  ئات قطاع االعمال •
 .البرنامج يغطي جميع محا ظات العراق•
 . سرعة الرد على الموا قة على القرض •
 .نسب  وائد مميزة •
 . ترة سماح حسب طبيعة المشروع •
  



 المشاريع المتوسطة والكبيرة
دعماا ل قتصاداا د اقي اصاال ةمي قتااا راا قال اق لااةد ة  اا  اق اا ةقا           

( 5)ةارف اام مياادن اق مااة اقر   اال صاا م اقي ااخ اقم لاام  يا داا   مي اا  

اقم اعااال ل اقدااا  عل ل )ا ق اااةي د  ااا     ااادا ق مدااا    ا  اد دااا ا  

اضااا ا مااةان اقااق اق ااةس عااي      اا  ( اقي اا    ةداا دةس ا  اال ي 

ةر ب ا اد ده ق فع ميد ت ا  ا ج فال اق  ا ا اقم اعال ةاقدا  عل 

ةا ش ء اقمش   ع اق ل  ا اقاال  ا ا م فال ا اة   اقي  اا اقارا اا قتصادا د 

 .  اقي اصل 



  تمويل المشاريع الكبيرة

  البنك المركزي العراقي

 المصارف المتخصصة

 المصارف الممنوحة 

من % 34نسبة 

 القرض

 المصارف الممنوحة 

من القرض% 66نسبة   

المصرف 

العقاري 

17%  

صندوق 

االسكان 

17%  

المصرف 

الصناعي 

33 %  

المصرف 

الزراعي 

33%  



 سير إجراء طلب القرض حسب تد ق الرسم البياني

مقدم الطلب    

يملىء استمارة 

القرض مع 

 المستمسكات 

 المصارف المشمولة 

تدرس الطلب من 

ناحية مطابقتها 

 للشروط

الشركة العراقية للكفاالت 

 المصر ية

تقوم بدراسة المشروع 

من الناحية والتأكد من 

  قدرة العميل على التسديد

هل استو ى 

الشروط 

 المطلوبه

 ال

 نعم

 الشركة العراقية للكفاالت المصر ية

اصدار كتاب ضمان للمصرف     

المقرض بأسم المقترض لغرض 

 الصرف

 المصرف 

استالم الموا قه 

والقرض حسب 

 الشروط

 مقدم الطلب 

استالم 

 القرض


