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 المصرف الزراعً التعاونً 

/ وحدة قروض البنك قسم االئتمان 

 المركزي



 

 اآللية االلكترونية لقرض البنك المركزي
 

قٌام المقترض الحصول على االستمارة االلكترونٌة لطلب القرض من الموقع  .1

 والمرفقة طٌا".االلكترونً الخاص بقرض البنك 
( بعد 5 – 4 – 3-2-1قٌام المقترض بتهٌئه جمٌع المستمسكات المطلوبة بالفقرات ) .2

 االطالع علٌها من خالل الموقع االلكترونً.
قٌام المقترض بإرسال االستمارة مع كافه المستمسكات المطلوبة إلى فرع المصرف  .3

 الكترونٌا وحسب ألرقعه الجغرافٌة ) المشروع(.
قٌام الفرع وبعد استالم االستمارة مع كافة المستمسكات والموافقات األصولٌة بتدقٌقها  .4

ابتداءا وفً حالة وجود نقص تتم مخاطبه المقترض وعلى نفس االٌمٌل إلكمال النقص 

أما فً حالة عدم وجود نقص ٌقوم الفرع أو المكتب بإرسال كتب صحة صدور لكافة 

 أوع وبٌد موظف من الفرة من الدوائر األخرى المستمسكات والموافقات الصادر

 المكتب.
قٌام الفرع باالستعالم عن الزبون والكفٌل )استعالم البنك المركزي( لبٌان التزامات  .5

 الزبون المالٌة المباشرة وغٌر المباشرة من المصارف األخرى.
أو  بعد أكمال كافه اإلجراءات السابقة ٌقوم الفرع أو المكتب بالطلب من الزبون .6

المقترض الحضور إلى الفرع أو المكتب مع جلب كافة المستمسكات والموافقات 

االصلٌه لٌتم مطابقتها مع التً تم إرسالها عبر االٌمٌل وفً حاله مطالبة ذلك ٌتم اخذ 

االستمارة واردة )رقم واردة مع ختم الفرع(وتحدٌد موعد كشف على المشروع مع 

 ة إن وجدت.تحدٌد موعد لكشف الضمانة العقارٌ

قٌام الفرع أو المكتب وبعد إجراء الكشف الفنً على المشروع وكذلك الكشف على 

الضمانة إن وجدت فً حقل التوصٌة واالقتراح وإكمال تواقٌع المعاملة واالستمارة 

وإحالة المعاملة إلى وحدة الرقابة الموجودة فً المحافظة للتحقق من سالمة المعاملة 

دتها إلى الفرع فً حالة مطابقتها للتعلٌمات ترسل إلى اإلدارة العامة والتوقٌع علٌها وإعا

 لغرض اإلقرار أما فً حاله عدم مطابقتها تعاد إلى الفرع أو المكتب إلكمال النواقص

 

 



 

 

 

 الشروط العامة 
 

توزع هذه القروض على المحافظات وفق خطة ائتمانٌة تقدم من قبل المصرف المختص  .1
% ( كمعٌار درجة الفقر فً المحافظة 08كمعٌار للنسب السكانٌة و ) % ( 08وبنسبة ) 

. 
 

( سنة فأكثر  00ان ٌكون صاحب القرض شركة عراقٌة او جمعٌة او فرد عراقً عمره )  .0
 وكامل االهلٌة .

 

 % ( سنوٌا" .4تكون الفائدة على القروض الممنوحة على المشارٌع )  .3
 والصناعً وكاالتً :تصنف المشارٌع للقطاعٌن الزراعً  .4

  ( ملٌون دٌنار . 588قروض المشارٌع الصغٌرة الحد االعلى ) 
  ( ملٌار دٌنار . 3قروض المشارٌع المتوسطة الحد االعلى ) 
  ( ملٌار بشرط ان التتجاوز الحد  3قروض المشارٌع الكبٌرة التً تزٌد عن )

 ( ملٌار دٌنار 08االعلى لها عن ) 
 ( ملٌار دٌنار  08ٌة التً تزٌد عن ) قروض المشارٌع االستراتٌج 

 

( ملٌون دٌنار من  158تقدم دراسة الجدوى االقتصادٌة للمشروع الذي ٌزٌد مبلغه عن )  .5
المكاتب االستشارٌة المسجلة فً وزارة التخطٌط او من جهة مختصة ومعتمدة وبعد ان 

لعلٌا للتوصٌة ٌدقق المصرف طلب المقترض وٌستكمل متطلباته ٌرفع الطلب الى اللجنة ا
 باعتمادها والمصادقة علٌها .

 

اعتبار اجازة المشروع النافذة كعدم ممانعة من الجهات ذات العالقة بالمشروع من اجل  .6
 منح القرض من قبل المصرف التخصصً .

 

تكون مدة القرض خمس سنوات عدا فترة االمهال سنة واحدة اعتبارا" من تارٌخ صرف   .7
ض وللجنة العلٌا التوصٌة فً تمدٌد مدة القرض حسب غرض الدفعة االولى لطالب القر

(  5وطبٌعة المشروع وٌتم تحدٌد المشارٌع التً تحتاج الى فترة استرداد اكثر من ) 
 سنوات .

0.  
) أ ( : ٌقوم المصرف بالتأمٌن على المشروع على حساب المقترض بموجب وثٌقة تأمٌن 

 مة وٌستثنى من ذلك قرض االسكان صادرة من شركة عراقٌة بالنسبة للمشارٌع القائ
)ب(: ٌقوم المصرف المعنً بالتامٌن على المشروع وعلى حساب المقترض بموجب 
وثٌقة تأمٌن صادرة من شركة عراقٌة بالنسبة للمشارٌع الجدٌدة حالة وصول مواد 

 المشروع الى موقع المشروع .
 

 صرف المختص حصرا" .ٌقدم المستفٌد طلب القرض عبر الموقع االلكترونً لفروع الم .9
 



% ( 08% ( من كلفة المشروع على ان ٌتم التنفٌذ بنسبة ) 08ٌساهم القرض بنسبة )  .18
من كلفة المشروع كشرط لالقراض ٌحق للمقترض طلب التزام من المصرف باالقراض 

 % ( من قٌمة دراسة الجدوى  .5عند بلوغ نسبة انجاز المشروع )
 

الفرع المسؤولٌة الكاملة عن منح القرض والتحقق  ٌتحمل المدٌر العام للمصرف ومدٌر .11
 من استٌفاء الشروط .

 

 

ٌتولى المصرف المختص وضع سقوف زمنٌة النجاز المعامالت حسب طبٌعة المعامالت   .10
 وحسب لوائح اللجنة العلٌا لالقراض .

 

ٌقوم المصرف باطالق خدمة الموقع االلكترونً وخط الهاتف المباشر لغرض متابعة   .13
 المقترض مراحل انجاز معاملة القرض .

 

اعتماد الكشف الموقعً على المشروع المراد تموٌله وعلى الضمانات العقارٌة ان وجدت   .14
تنفٌذها وربط وعلى االنظمة االلكترونٌة والممكنة من اجل رقابة المشروع ومتابعة حسن 

هذه االنطمة باالدارة العامة للمصرف وتقدٌم التقارٌر الشهرٌة للجنة العلٌا المشرفة على 
 برامج االقراض ونشرها على موقع المصرف واللجنة العلٌا .

 

تشكل االدارة العامة للمصرف لجان متابعة للتحقق من حسن تنفٌذ المشروع واستمرار   .15
 التً قام بها فروع المصرف .عملٌة وتدقٌق اجراءات المنح 

 

 ٌتولى المصرف المعنً بتحدٌث المعلومات الخاصة بالمقترض بشكل دوري .  .16
 

السنة من تارٌخ انجاز  ٌلتزم المقترض بتقدٌم شهادة الجودة للمشروع بمدة التتجاوز  .17
 المشروع 

 

 

 المستمسكات المطلوبة
جواز  أوالمدنٌة, شهادة الجنسٌة  األحوال)هوٌة  التعرٌفٌةالهوٌات  إحدى -1

 (.,بطاقة موحدةالسفر

التً سٌقام فٌها  الزراعٌةالسند القانونً الذي ٌإٌد عالقة طالب القرض باألرض   -2

 المشروع المراد تموٌله.

 ٌطالب بما ٌلً: (شركه كان معنوي ) وإذان الشخص طبٌعً, كا إذابطاقة السكن   -3

 جل الشركات .سمموقع ومختوم من  الشركةعقد تؤسٌس  - أ

 وآلخر سنتٌن مصادق علٌها. للشركة الختامٌةالحسابات  - ب

الهٌئة العامة للشركة ٌنص على تخوٌل المدٌر المفوض  محضر اجتماع -ج

المستمسكات الشخصٌة  إرفاقبصالحٌة تروٌج معاملة القرض واالستالم مع 

 0للمدٌر المفوض

 ٌلً:تقدٌم ما ٌإٌد عالقة المستلف بؤرض المشروع و كما   -4



صدور حدٌثة   صحةحق تصرف( +  –سند طابو )ملك صرف  - أ

 موقعة من قبل الموظف المخول باالستالم. اإلصدار

ٌذكر  نأصدور على   صحة+  (111و 35حسب قانون ) عقود زراعٌة - ب

 فٌها عبارة ساري المفعول.

صدور موقعه من  صحة+  حدٌث االصدار (حصرا )كاتب عدل إٌجارعقد جـ. 

 المإجرة . األرضالموظف المخول باالستالم + نسخه من سند   قبل 
 

ٌتم  أنموقع و مختوم من قبل لجنه الكشف على  محضر كشف مفصل للمشروع -5

ومساح التسجٌل العقاري بالنسبة  الزراعٌةبالنسبة للعقود  الزراعٌة الشعبةمساح  إشراك

 لسند الطابو.

 -: المطلوبةالتعهدات  -6

 حاصدة(. –سٌارة  –تعهد بتسجٌل المركبة من دوائر المرور)ساحبة  .أ 

تعهد خطً من قبل صاحب الحصة المشاعة بتحمل كافة التبعات القانونٌة فً  .ب 

 حالة اعتراض اي من الشركاء.

العقارٌة المقدمة لتوثٌق القرض بعدم الممانعة  الضمانةتعهد من قبل صاحب  .ج 

 أو بٌعها ألي سبب كان . بحجزها

 .تعهد بعدم المدٌونٌة للمصرف  .د 

طواقم ضخ(  –حاصدة  –ساحبة  –تقدٌم كتاب ترشٌح من شركة معتمدة ) سٌارة  .1

 .اإلصدارحدٌث 

 .بالمشروع + صحة صدورها  الخاصة اإلجازةتقدٌم  .8

 –بٌوت بالستٌكٌة  –كتاب توفر الحصة المائٌة لقروض )زراعه المحاصٌل و الخضر  .9

 منظومات ري(. –البساتٌنتطوٌر , خدمه و إنشاءقرض 

و  وحق التصرف( بالنسبة للعقود الزراعٌة الحنطةالمحاصٌل ) فً حالة قروض  .10

 الزراعٌة. بالخطةتطالب 

( ٌطالب المستلف بكافه أبقارمحطات  –)حقول دواجن  اإلنشاءفً حالة قروض  .11

/ قسم  ألزراعهتكون موافقة مدٌرٌة  أنعلى  إلقامة المشروع األصولٌةموافقات ال

 بنسختها االصلٌة وحدٌثة االصدار مع صحة صدورها.خدمات الثروة الحٌوانٌة 

الحلوب  أبقارتكون  أنتشترط  األبقاروتشغٌل محطات  إنشاءفً حالة قروض  .12

من الخارج حصرا ومن مناشئ عالمٌة )فرٌزٌان, هولشتاٌن( عن طرٌق مستورده 

 قدٌم ما ٌإٌد تجهٌزه.شركات القطاع الحكومً او الخاص المجاز رسمٌا وت

 بصحٌفةوتربٌة الجاموس ٌطالب المستلف  واألدوٌة األعالفبالنسبة لقروض شراء  .13

ًّ الجاموس من الشعب الزراعٌة وخارج حدود الخدمات البٌطرٌة تؤٌٌدا بؤنه احد  مرب

 البلدٌة .

 



 

 

 

 

 الضمانات المقدمة لتوثيق القروض                
 

% 80وبنسبة  القانون المدنً أحكامالعقارات التً ٌجوز رهنها رهنا تؤمٌنٌا حسب  -1

 .من قٌمتها

تقل المدة المتبقٌة للمساطحة  ال أنعلى  والمشٌدات بمقتضى حقوق المساطحة أالبنٌه -2

( سنوات وان ال ٌكون المساطح ممنوعا" من رهنها بمقتضى عقد 10عن )

 المساطحة.

لضامن لدٌه تسهٌالت ٌكون الكفٌل ا أنمنٌة شرٌطة التضا الكفاالت الشخصٌة -3

نشعر دوائر  أنمصرفٌة لدى احد المصارف موثقة بضمانه عقارٌة عائدة له وعلى 

فرع  بموافقة إالالحجز على ضماناته  إشارةالتسجٌل العقاري المختصة بعدم رفع 

) لدٌه هوٌة غرفة تجارة  أوالمصرف المختص وان ٌكون غٌر متلكئ بالتسدٌد 

 معّرف بغرفه هوٌة تجارة(.

 وعلى المالك الدائم. بالخدمةٌكون مستمر  أنكفاالت الموظفٌن على  -4

 خطابات الضمان. -5

توقع الكمبٌالة من قبل كفٌل لدٌه تسهٌالت مصرفٌة فً  أنالكمبٌاالت على  -6

 تصدٌقها لدى كاتب العدل. أومدٌر الفرع  وأمام األخرىالمصارف الحكومٌة 

ٌإمن وٌرهن  أنقبول المشروع الممول من قروض المصرف لتوثٌق الدٌن بشرط  -1

 كانت مسجله بؤسمه لدى مسجل الشركات. إذاالمكائن والمعدات لدى كاتب العدل 

 رهن المخشالت الذهبٌة. -8

 

 

 الضمانات العٌنٌة ما ٌلً :ٌراعى 
 

 مرهونة لقاء دٌن للغٌر. أومحجوزة  ال تكون إن 

 ( 5كانت مساحتها ) إذا إالالشائعة عن الربع فً كل عقار زراعً  الحصةال تقل  نأ

التً  األراضً( دونمات فؤكثر من 10السٌحٌة و ) األراضًدونمات فؤكثر من 



( دونم فؤكثر 2( دونم فؤكثر لألراضً التً تكون دٌمٌة و )100تسقى بالواسطة و )

 " فً االحتساب.اساأسللبساتٌن مع اعتماد جنس العقار والمنشآت المحدثة علٌه 
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 المعاملة إكمالبعد 

 قسم الرقابة

وحدة قسم االئتمان 

  قروض البنك المركزي

 المدٌر العام للمصادقة

قسم االئتمان آلصدار وطبع 

  القرار

لجان االقراض 

 وحسب االختصاص

وحدة دراسة الجدوى 

االقتصادٌة للمبالغ التً تزٌد 

 ملٌون دٌنار( 150عن )

شعبة االستعالم الحتساب 

 الضمانات

اللجنة العلٌا لمبادرة قرض 

البنك المركزي للمبالغ التً 

 ( ملٌون دٌنار150تزٌد عن )

المعامالت التً 

تكون مبالغها ضمن 

صالحٌة المدٌر 

 العام

توثٌق  ضالفرع لغر

 القرض والصرف



 

 اإلقرارمخطط سير المعاملة من الفرع لحين  

 
  



 غراض المشاريع الممولة لقرض البنك المركزيأ            
طٌا جداول بؤنواع القروض الممولة لقرض البنك المركزي وطرٌقة صرفها 

 واستردادها وإتالفها والموافقات المطلوبة العتمادها فً العمل
 


