
 مكتب رئيس الوزراء

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

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

        

 خطوات الحصول على القرض – (3الئــــــــــــــــحة رقم )

 

ترليون دينار (  5( من فقرة الشروط العامة لضوابط اليات االقراض لقروض البنك المركزي )3البند ) ألحكاماستناداً 

ومذكرة مدير عام الدائرة  ،2015\11\22في  16419الصادرة بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد 

ونظراً العتماد خريطة المشاريع الزراعية  30/3/2016في   25بالعدد عضو اللجنة - وزارة الماليةالقانونية في 

رقم  ، تم اعتماد الالئحةواصدار االستمارة االلكترونية لطلب االقتراض والصناعية بحسب االهمية النسبية للمحافظات 

ر سياقات العمل المعتمدة لدى المصارف ) الزراعي والصناعي( والبنك المركزي وإجراءات اخذين بنظر االعتبا (3)

 .تأييد صحة الصدور وتدقيق الضمانات وتقييم دراسات الجدوى

 عدد ايام
 العمل

 تسلسل
 ةوالخط

 التنفيذية \االجراءات التوضيحية  ةالجهة المنفذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-30 

  يوم عمل

 المقترض االقتراض تسجيل طلب -1

   العليا     موقع اللجنة \عبر االنترنت ملىء استمارة طلب القرض -1
 موقع المصرف المعنيالعليا 

     (://tamwil.iq/shttp(  

 
 استالم رقم التسجيل، صورة الكترونية عن الطلب -2
 

 واوليات طلب تسليم الوثائق -2
 والضمانات القرض     

 تسليم البيانات والوثائق االصولية الالزمة  - المقترض
 الضمانات الالزمة( –)البيانات الشخصية     

3-  ً  تدقيق الطلب الكترونيا

الوحدة المختصة  \المصرف المعني 
 بقروض البنك المركزي

 واجراءات المصرف اجراءات تدقيقية وفقا لضوابط اللجنة -
 اجراء التصحيحات الالزمة -

 

 وقبول  اجراءات الضمانات -4
 الجدوى اوليا دراسة

      
 

 المصرف المعني       

 )الضمانات(تدقيق وتهيئة متطلبات الشمول بالقرض-
 الموافقة على منح القرض للمشروع المستوفي  -

 مليون دينار( وابالغ اللجنة العليا 150)اقل من 
 رفع توصية )معززة بدراسة الجدوى( الى اللجنة العليا -
 للطلبات المستوفية للمشاريع 
 مليون دينار 150لما قيمته أكثر من  
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 الموافقة على دراسة الجدوى-5 يوم عمل
 واقرار منح القرض 

 

 
 اللجنة العليا لقروض    

 البنك المركزي       

 تقييم دراسة الجدوى والتحقق من  -
 الفريق الفني()استيفاء متطلبات الشمول بالقرض 

      اصدار قرار منح القرض وفقا للقيمة المطلوبة، او تخفيض -
 او رفض الطلب بقرار مسبب. القرض،قيمة 

 توجيه المصرف المعني-
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 يوم عمل

 استكمال إجراءات صرف -6
 القرض في مجلس ادارة

 المصرف واطالع وزير المالية

 

 

 المصرف المعني      
ً  توقيع عقد القرض من طالب القرض   إطالق القرض وفقا

 لقرار الجنة العليا

 
 

 

 

 

 

 


