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 تريليون دينار( 5آليات اإلقراض لقروض البنك المركزي )

 الشروط العامة:

كمعيار للنسب السكانية و  %80توزع هذه القروض على المحافظات وفق خطة ائتمانية تقدم من قبل المصرف المختص وبنسبة  (1

 كمعيار لدرجة الفقر في المحافظة.  20%

 ( سنة فأكثر وكامل االهلية.22فرد عراقي عمره )ان يكون طالب القرض شركة عراقية أو جمعية أو  (2

 ( سنوياً.%4تكون الفائدة على القروض الممنوحة للمشاريع ) (3

 باستثناء قروض االسكان يكون منح القروض لمشاريع القطاعين الزراعي والصناعي حسب التصنيف اآلتي: (4

 ( مليون دينار.500قروض المشاريع الصغيرة : لحد أعلى ) -أ

 ( مليار دينار.3المتوسطة : لحد أعلى ) قروض المشاريع -ب

( عشرين 20( ثالثة مليار دينار بشرط أن ال يتجاوز الحد األعلى لها عن )3قروض المشاريع الكبيرة : التي تزيد عن ) -ت

 مليار دينار.

 ( عشرين مليار دينار.20قروض المشاريع االستراتيجية التي تزيد عن ) -ث

مليون دينار( من المكاتب االستشارية المسجلة في وزارة  150وع الذي يزيد قرضه عن )تقدم دراسة الجدوى االقتصادية للمشر (5

التخطيط أو من جهة مختصة ومعتمدة، وبعد أن يدقق المصرف طلب المقترض ويستكمل متطلباته يرفع الطلب إلى اللجنة العليا 

 للتوصية باعتماده والمصادقة عليه.

 ممانعة من الجهات ذات العالقة بالمشروع من أجل منح القرض من قبل المصرف التخصصي.اعتماد إجازة المشروع النافذة كعدم  (6
 اإلمهال لمدة سنة واحدة اعتبارا من يوم صرف الدفعة األولى لطالب القرض. عدا فترةسنوات  5تكون مدة القرض  (7

 من ذلك قروض االسكان. يقدم صاحب المشروع المستفيد من القرض وثيقة تأمين صادرة من شركة عراقية ويستثنى  (8

 عبر الموقع االلكتروني لفروع المصرف المختص حصراً.قرض الطلب  يقدم المستفيد (9

تجاوز  الى االدارة العامة في حالوتحول استمارة القرض  فروع المصرف للمصادقة على القروضمنح صالحيات لمدراء ت  (10

 القرض الصالحية الممنوحة.

من كلفة المشروع كشرط لإلقراض ، ويمكن اصدار   %20بنسبة لمشروع على ان يتم التنفيذ من كلفة ا %80يساهم القرض بنسبة  (11

من الكلفة التخمينية يطلق بعد  %5موافقة مبدئية على االقراض قبل المباشرة بالمشروع شرط تقديم المقترض خطاب ضمان بنسبة 

 .من المشروع %20انجاز 

 المسؤولية الكاملة عن منح القرض والتحقق من استيفاء الشروط.فرع ومدير ال العام للمصرفمدير اليتحمل  (12

 يتولى المصرف المختص وضع سقوف زمنية إلنجاز المعامالت حسب طبيعة المشاريع. (13

 .ض متابعة المقترض مراحل انجاز معاملة القرضيقوم المصرف بإطالق خدمة الموقع االلكتروني وخط الهاتف المباشر لغر (14

من ة ُمَمْكنَنَاإللكترونية والنظمة األ ( وعلى إن وجدت)العقارية  ةالضمانعلى ي على المشروع المراد تمويله واعتماد الكشف الموقع (15

، وربط هذه األنظمة باإلدارة العامة للمصرف وتقديم التقارير الشهرية للجنة العليا المشرفة ومتابعة حسن تنفيذها المشاريع رقابة أجل

 .ى موقع المصرف واللجنة العلياونشرها عل على برامج اإلقراض

وتدقيق إجراءات المنح التي قام بها  حسن تنفيذ المشروع واستمرار عملهمتابعة للتحقق من ل اإلدارة العامة للمصرف لجان تشك   (16

 .أو مكاتبه ع المصرفوفر

 تحديث المعلومات الخاصة بالمقترض بشكل دوري.يتولى المصرف المعني  (17

 للمشاريع المقترضة ضمن هذا البرنامج.الجودة  اعتماد إجراءات منح شهادة (18

 

 مهام ومسؤوليات اللجنة العليا المشرفة على برنامج اإلقراض

ً يضم كالً من مدير عام ) الدائرة القانونية في وزارة المالية ،التنمية الصناعية، دائرة الت طيط خيش كل مكتب رئيس الوزراء برئاسته فريقا
الزراعة، دائرة تخطيط القطاعات في وزارة التخطيط، المصرف الصناعي، المصرف الزراعي( وممثل عن ديوان الرقابة والمتابعة في وزارة 

 المالية  وأربعة من الخبراء والمختصين الفنيين بالقطاع الصناعي والزراعي الخاص والمنظمات الممثلة لتلك القطاعات يتولى ما يأتي:

موزعة على المحافظات مستندة لخطة التنمية الوطنية أو الخطط واالستراتيجيات  وضع خارطة لمشاريع تنموية موجهة -1
ة، على أن يتم اإلعالن عنها كمشاريع ستمول بقروض البنك المركزي العراقي.  القطاعية المقر 

ات وفقا المصادقة على المشاريع التنموية المرفوعة من الجهات ذات العالقة ضمن برنامج االقراض موزعة على المحافظ -2
لألولويات التي تستهدف: )تقنين عرض العملة األجنبية والتقليل من الطلب عليها، التقليل من االستيراد، تصنيع المواد االولية 
ولوازم الصناعة والصناعات التحويلية المعتمدة على المواد االولية المحلية، تشغيل أكبر عدد ممكن من العمالة، المشاريع التي 

 مدن الصناعية(.تقام داخل ال
 تبسيط اجراءات الحصول على الموافقات المطلوبة للمشاريع المستهدفة من الجهات ذات العالقة. -3
 متابعة حسن تنفيذ مشاريع المقترضين واإلشراف على سير برنامج االقتراض وآليات المصارف القطاعية. -4
 تراض.المصادقة على دراسات الجدوى االقتصادية المقدمة للمصارف لغرض االق -5
 التوصية على ايقاف القروض الممنوحة ضمن هذا البرنامج في أي مرحلة من مراحل االنجاز عند ظهور اسباب موجبة. -6



 مكتب رئيس الوزراء

 قروض البنك المركزيلاللجنة العليا  
 الصادر، 2016لعام  31المشكلة بموجب االمر الديواني )

 (2016\1\25في  1128بكتاب مكتب رئيس الوزراء 

بغية االستفادة المثلى من المبالغ المخصصة للقروض يحق للجنة العليا مناقلة المبالغ بين المحافظات والقطاعات )الزراعي ،  -7
 الصناعي،االسكان(.

 لمتابعة حسن تنفيذ تلك القروض.تشكيل فرق فنية  -8

 اآلليات
 أوالً : قروض المصرف العقاري وصندوق االسكان

 يتم اتباع اآللية المعتمدة حالياً لدى كل منهما في منح القروض إلى المواطنين في الوقت الحاضر. -1
 للتجديد وبضمانة وزارة المالية.استثناًء مما ورد أعاله ، تكون مدة منح قروض االسكان للمواطنين عشر سنوات غير قابلة  -2
 تمنح قروض االسكان لغرض شراء وحدات سكنية أو بنائها أو اضافة بناء بما ال يتجاوز خمسين مليون دينار. -3

 ثانياً : فيما يخص المصرف الصناعي
 يتولى المصرف توجيه القروض للمشاريع على وفق النقاط التالية:

 نقطة،  15نقطة، اإلنشائية المتطورة  20نقطة، الغذائية والدوائية  20وية )الكيمياوية والبتروكيميا نوع الصناعة
 نقاط( 5نقاط، أخرى  10نقطة، الخدمية  15نقطة، النسيجية والجلدية والخياطة  15الهندسية 

 نقطة( 40)نصف نقطة لكل عامل مسجل في دائرة الضمان االجتماعي وبما ال يزيد عن  عدد العاملين 

 نقطة. 20 اخرىفي صناعات  كل حلقة مكملةالمشروع الذي يش 
 نقطة. 20يمنح المشروع المنفذ داخل المدن الصناعية  موقع المشروع 

 

 الضمانات
 تكون ضمانات القرض كما يلي:

سنوات من  10من القرض اذا كانت األرض ملك صرف أو مساطحة أو ايجار لمدة تزيد عن  %50يكون المشروع ضامنًا بنسبة  (1

على القرض، وفي حال عدم اكتفاء الضمان تؤخذ األجهزة والمعدات المستوردة كضمان لتكملة هذه النسبة بعد تسجيلها  تاريخ التقديم

 لدى كاتب العدل ومؤمن عليها من قبل شركات التأمين العراقية.

من البنك المركزي من القرض يكون بضمانات عقارية أو خطابات ضمان صادرة من مصارف معتمدة  %50الجزء المتبقي ونسبته  (2

 أو إي ضمانات أخرى يقبلها المصرف.

ينفذ القرض باعتمادات مستندية تفتح لدى المصارف المعتمدة من البنك المركزي العراقي سواء كانت حكومية أو أهلية وحسب تقدير  (3

 مجلس إدارة المصرف وباالتفاق مع المقترض.
 

 التعاوني الزراعي ثالثاً : فيما يخص المصرف

 المعلن عنها. المصرف الزراعي معاملة القرض مستوفية لشروط اإلقراضيستلم  -أ
 المشروع حسب المواصفات الفنية التي تضعها وزارة الزراعة. تنفيذب يتعهد المقترض -ب
 ،تعتمد على نقاط الترجيح )االيدي العاملة العراقية، المواد األولية المحلية التي آلية التنافس في منح القروضيعلن المصرف  -ج

 .... الخ(النمط الزراعي، استخدام التقانات الحديثة
 .وبعد استكمال مستلزماته ووصول معداته المشروع تبعاً لطبيعة للجنة العليا منح جزء من القرض نقداً  -د
 ة.دتست مر الصناديق التخصصية للمبادرة الزراعية في منح القروض العينية والنقدية للمشاريع الزراعية وفقاً آللياتها المعتم -ه
 التعاونية قروضاً بالضمانات المذكورة أعاله من قبل األعضاء المستفيدين من القروض. الفالحية منح الجمعيات -و
ن متسهيل آلية الحصول على الموافقات المطلوبة من أجل االسراع في منح القروض للمشاريع تتولى وزارة الزراعة  -ز

الستبعاد محرمات المواقع المحددة  لمشغولة بنشاطات هذه الجهاتخرائط األراضي االجهات ذات العالقة من خالل استالم 
 .من تلك الجهات

 توجيه اإلقراض باتجاه قطاعات محددة نحو ما يلي:يتولى المصرف  -ح

 صناعة الدواجن .1
 صناعة األلبان وتربية أبقار الحليب وصناعة األعالف. .2
 تربية األسماك بالطرق الحديثة. .3
 الزراعة المحمية. .4
 الصناعات التحويلية ومعامل التعبئة.معامل  .5
 تقانات الري الحديثة. المكننة الزراعية و .6
 أخرى .7

 الضمانات 

 -:)مجتمعة أو منفردة( القرض بإحدى الضمانات التالية تكون ضمانات

 من القيمة السوقية للمشروع. %50ضمان المشروع وبنسبة  -أ

 .من القيمة السوقية الحالية لها %80ضمانة عقارية وبنسبة  -ب

 ضمان أسهم الشركات المسجلة في سوق بغداد لألوراق. -ج

 رهن المخشالت  الذهبية. -د

 .المعتمدة من البنك المركزيخطابات الضمان الصادرة من المصارف  -ه

 ء(.كفالة شخصية تضامنية )تاجر ملي -و
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 .لكل واحد منهم مليون دينار( 25، وبسقف ال يزيد عن )سنتين ال تقل عن المالك الدائم وبخدمة  علىكفالة موظفين  -ز

 .مع كفيل ضامن وبما ال تتجاوز خمسون مليون دينار الكمبيالة المصدقة من كاتب العدل ضمانة -ح

 

 

 


