
اريــــع ترليون دلمع املشالـواحد مبـادرة
الصغرية واملتوسطة

جميع الفئات2015

ندائرة العمليات المالية وادارة الديجميع المصارفترليون1

البنك المركزي العراقي



حجم المبالغ التي اطلقت حسب الفترات

2015 2016 2017 2018 30/6/2019

Series 1 6,000,000, 16,150,000 18,583,000 33,600,000 29,751,500,
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Total98,084,500,000 



36= عدد المصارف المشاركة 

2015 2016 2017 30/6 /2019
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36=عدد المصارف المشاركة 

(18)املصارف اإلسالمية  (2)املصارف التجارية األجنبية  ( 14)املصارف التجارية 
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المبالغ الممنوحة حسب القطاع

المبلغالقطاع

 43,876,350,000تجاري

 18,108,543,400خدمات

 7,928,500,000صناعي

 2,593,500,000زراعي
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نتــائـج امحلـلـة الرتوجيـية
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ةاشتراك المصارف الحديث

2
0
1
9

منح قروض بدون كفيل

ةتغير النظرة تجاه المبادر

اعتماد الكمبيالة

التنويع في الضمانات

القروض والتوطين

ةمساواة المصارف االهلية بالحكومي

تعديل هيكل الفائدة

مصرف14دخول 

القروض المجمعة

المنجزات

شخص5000تشغيل ال يقل عن 

3235المشاريع المتحققة 

اتحاد الصناعيين

رفع سقف االقراض


