
 

 

 

 

       فيبيان صح م /                                            

 

 ة ... ـة طيبـتحي

فيييي إطيييار الجهيييود الراميييية إليييى درا الخطييير اليييداهم اليييذي يرمكييين أن يتسيييبب بيييه تفشيييي فييييروس        

كورونييييا علييييى صييييحة المييييواطنين الكييييرامت وألجييييل دعييييم االسييييتعدادات الوقائي يييية التييييي تقييييوم بهييييا و ار  

ة وخلي ة األ مة.  الصح 

     ملييييار دينيييار عراقيييي( لاايييية ييييوم ال ال ييياا 44يرعلييين البنيييك المركييي ي العراقيييي عييين جميييع ميييا قيمتيييه )

يوظيييييف بالدرجييييية األسييييياست ألغيييييرات سيييييد الييييينق  بييييي جه   التييييينفس الصيييييناعي  ت2020/  3/  24

)اإلنعيييال التنفسيييي(ت وهيييو الييينق  اليييذي يرسيييبيب ارتفييياع نسيييب الوفيييياتت وكيييذلك ألغيييرات إجيييرااات 

ار الوبييياا. وينتهييي  محيييافظ البنيييك المركييي ي ومجليييس ادارتيييه هيييذ  الفرصييية لتقيييديم الوقايييية مييين انتشييي

الشيييكر الج ييييل إليييى الجهيييا  المصيييرفي العراقيييي وجمييييع الجهيييات التيييي لب يييت النيييداا وسييياهمت بيييالتبرع 

كميييا ويرفييية قائمييية  الخطيييير.للصيييندوق اليييذي دعيييت الييييه و ار  الماليييية العراقيييية لمواجهييية هيييذا الوبييياا 

 شاركت بدعم الصندوق لااية تاريخه اعال . بالجهات التي

 

 

 

 البنك المرك ي العراقي                                                                      
                                                                           24/3/2020 
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المبادرات االخرىالمبلغالمرصف#

ي 1
 
 ترليون دينار٥ و ١تاجيل أقساط مبادرات التمويل الـ  مليار دينار30البنك المركزي العراق

ي للتجارة2
 
ن مليون دوالر 5المرصف العراق ضي  ن للمقت  تأجيل قسطي 

ن مليون دوالر2مرصف الرافدين 3 ضي  ن للمقت  تأجيل قسطي 

ن مليار دينار1مرصف الرشيد4 ضي  ن للمقت  تأجيل قسطي 

ي 5
 
ي العراقت+  اقساط للمؤسسات ٣تأجيل  مليون دينار300المرصف االهلي العراق

ن
ي بالتعاون مع نقابة االطباء ق طبيق طب 

كة العالمية للبطاقة الذكية6  مليون دينار 200الشر

ي7
ونن كة بوابة العراق للدفع االلكت   مليون دينار200شر

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار 150مرصف االتحاد 8

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار 150مرصف التنمية الدولي 9

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار 150مرصف زين العراق 10

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار 150مرصف بغداد 11

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار 120مرصف الطيف االسالمي12

ي لالستثمار13 ق العرن 
 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار 120مرصف المشر

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار120مرصف الوفاق اإلسالمي 14

ي االسالمي15
 
 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100المرصف العراق

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف المستشار االسالمي 16

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف بابل17

 العراق االسالمي18
ن  اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف امي 

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف عت  العراق لالستثمار19

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف العالم االسالمي 20

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف الشمال لالستثمار والتمويل21

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف سومر التجاري 22

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف الجنوب 23

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف كردستان 24

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف ايالف االسالمي25

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف المنصور لالستثمار26

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف االقليم 27

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف جيهان 28

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100المرصف الدولي االسالمي29

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف اربيل لالستثمار30

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف القرطاس 31

ن+ تأجيل االقساط  مليون دينار100مرصف الهدى 32 حملة اهلنا إلغاثة المحتاجي 

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف العربية االسالمي33

ي االسالمي34
 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100المرصف الوطبن

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف اسيا العراق 35

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف الخليج التجاري36

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف الثقة الدولي اإلسالمي37

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف المتحد لالستثمار38

ي39
 
 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف اإلئتمان العراق

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100مرصف أور 40

 اشهر3تأجيل أقساط مبادرة البنك المركزي ل  مليون دينار100المرصف الصناعي 41

ي42
ونن كة البوابة الوطنية للدفع االلكت   مليون دينار100شر

كة الشهب للرصافة 43  مليون دينار 50شر

فة 44 كة الراصد للصت   مليون دينار 50شر

كة القند للرصافة45  مليون دينار 25شر

كة زين كاش 46  مليون دينار 25شر

كة الحرير للرصافة 47  مليون دينار 25شر

ي48
ونن كة يانا للدفع االلكت   مليون دينار 25شر

ي49
ونن  مليون دينار 25الشبكة الدولية للدفع االلكت 

كة اسيا حوالة 50  مليون دينار 25شر

ي51
ونن كة أموال للدفع االلكت   مليون دينار5شر

عات ي مليار دينار43.989اجمالي التبر
 
ثالثة واربعون مليار وتسعمائة وتسعة وثمانون دينار عراق

ي محافظة النجف مليون دينار100مرصف الموصل للتنمية 52
ن
ع بها لصالح دائرة الصحة ق تم التت 

صندوق مكافحة وباء كورونا




