
 
 
 
 
 

 منحة البنك المركزي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ألية منح االئتمان              
 
 

مليون دينار( تكون الفائدة المستوفاة على هذا النوع من القروض تكون مجموع  20مليون لغاية  1القروض من ) -1

% فائدة شركة الكفاالت (  0,008% فائدة المصرف  +   2,9% )  2,908ة الفائدة سنوياً متناقصة بنسب

 تستوفى لمرة واحدة فقط .بااللف(  5(وعمولة البنك المركزي بنسبة 

 % من راتبه الكلي يغطي قيمة القسط مع الفائدة .50تقديم كفيل موظف حكومي ) مدني وعسكري ( سيكون  الضمانات :
 % مصدقة من الكاتب العدل للمقترض فقط .30القرض +  تقديم كمبيالة بمبلغ              

مليون دينار( تكون الفائدة المستوفاة على هذا النوع من القروض تكون  100مليون لغاية  21القروض من ) -2

( تستوفى لمرة بااللف 5ف( وعمولة البنك المركزي بنسبة )% فائدة المصر 3,4الفائدة سنوياً متناقصة بنسبة )

 واحدة فقط . 

 % مصدقة من الكاتب العدل .30تقديم كمبيالة بمبلغ القرض +   الضمانات : 
 تقديم ضمان عقاري يغطي قيمة القرض ويفضل ان يكون العقار عائد لصاحب القرض او شخص اخر بشرط                    
 تقديم تعهد خطي بالموافقة على رهن العقار لصالح المصرف مع تقديم المستمسكات الثبوتية .                

 ( سنوات كحد اقصى ويسدد بشكل اقساط شهرية .5يكون مدة القرض ) -3

ضرورة منح هذه القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط واليمكن منحها الغراض )شراء الوحدات السكنية  -4
 لترميم والبناء والغراض تجارية( .وا

يقدم المقترض المستندات الالزمة للمعاملة ) مستمسكات رسمية مع اجازة المشروع او تاييد مجلس بلدي وعقد  -5
 ايجار ( يكون ترويج المعامالت عن طريق االستمارات االلكترونية من موقع البنك المركزي العراقي .

زبون المالي وموجوداته الثابتة والمتداولة من خالل كشف موقعي على يتم اعداد دراسة متكاملة عن وضع ال -6
 مشروع الزبون .

 تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ) المشتريات , المصروفات , كلفة البضاعة ( . -7
ترفع المعامالت الى قسم االئتمان في االدارة العامة لغرض تحليلها وترتيبها واستحصال الموافقات االصولية  -8

 لمنح .ل
يتم ملئ االستمارة االلكترونية لكل زبون عن طريق الموقع االلكتروني الخاص بمنحة البنك المركزي العراقي ووفق  -9

 الخطوات التالية :

(https://tamwil.iq  )  ) استمارة جديدة () مول مشروعك الصغير (  ) مول مشروع ( 

                                                        

                                                             
 
 

 


