مصرف الرافدين ـ اإلدارة العامة
الرافدين يقرر منح قروض الى اصحاب الجامعات والمدارس االهلية ورياض االطفال

اعلن مصرف الرافدين عن منح قروض الصحاب الجامعات والمدارس ورياض االطفال االهلية

لكافة المراحل وذلك لتوسيع عملهم  .وقال المكتب االعالمي للمصرف في بيان انه ولغرض

تقديم الدعم للجامعات والمدارس االهلية والمساهمة في تهيئة البيئة التربوية

المناسبة  .تقرر منح قروض تشغيلية لتوسيع اعمال الجامعات والمدارس االهلية
لكافة المراحل وفق االلية المبينة ادناه ...
 -1مبلغ القرض
رياض االطفال
المدارس االبتدائية
المدارس المتوسطة والثانوية
الجامعات االهلية

(  )25مليون دينار (صالحية مدير الفرع)

(  )50مليون دينار (صالحية مدير الفرع)
(  )75مليون دينار

(  )100مليون دينار

-2نسبة الفائدة ( )%8سنويا يتم احتسابها (شهريا) بطريقة القسط المتناقص
وتسدد باقساط ثابتة يتم التسديد لالقساط بشكل شهري بعد انتهاء مدة
االمهال مباشرة.

-3مدة القرض ( )5سنوات بضمنها سنة امهال .

-4يتم تقديم عقار مناسب من قبل طالب القرض ويتم رهنا تأمينيا من الدرجة
االولى لصالح المصرف بحيث تغطي قيمته(مبلغ القرض)%20+

-5تستوفي عمولة ادارية بنسبة  %2من مبلغ القرض

المستمسكات المطلوبة
 -1يتم تقديم طلب للحصول على قرض تشغيلي
-2يتم تقديم المستمسكات الثبوتية لطالب القرض ( هوية االحوال المدنية ,
بطاقة السكن ) او البطاقة الوطنية الموحدة لمن صدرت له

 -3يقدم طالب القرض االجازة الخاصة بفتح المشروع والموافقات االصولية من
الجهات المعنية ( وزارة التربية او وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )
 -4تقديم صورة قيد حديثة للعقار المراد رهنه لصالح المصرف .

اجراءات الفرع
 -1يتم منح القروض اعاله بصالحية مدراء الفروع لغاية (  )50مليون

دينار وما زاد عن ذلك يكون بصالحية االدارة العامة على ان يتم مراقبة
النشاط من قبل السادة المندوبين ومكاتب التدقيق بالنسبة للمحافظات

وقسم االئتمان والرقابة الداخلية بالنسبة لفروع داخل بغداد .

-2يتم الكشف على المشروع واستحصال تاييد مدير الفرع بان المشروع
متكامل من ناحية االنجاز .

-3يتم اجراء الكشف على العقار المقدم كضمان واعداد تقرير الكشف حسب
الضوابط ورهن العقار رهنا تأمينيا من الدرجة االولى لصالح المصرف .

-4يتم االستعالم من البنك المركزي العراقي عن اجمالي التسهيالت والقروض
لطالب القرض.

 -5التأكد من صحة صدور كافة المستندات المقدمة.
-6يتحمل المقترض كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقرض.

-7في حالة تأخير تسديد الفوائد واالقساط الي سبب كان تستوفى فائدة
تاخيرية بمقدار ( نسبة الفائدة  ) %2 +وعلى عدد ايام التاخير وحسب
الضوابط .
-8االحتفاظ باالضبارة الكاملة للمقترض لدى الفرع وفي حالة منح القرض
بصالحية االدارة العامة يتم تنظيم اضبارتين نسخة أصلية احدهما تحفظ

بالفرع واالخرى لدى شعبة القروض لغرض الرجوع اليها عند التدقيق أو

المتطلبات االخرى .

-9مفاتحة شعبة القروض الداخلية في االدارة العامة لتزويدكم بالمخصص
المطلوب مع مراعاة عدم التجاوز على المبلغ المخصص لفرعكم .
-10تزويددددددد شددددددعبة القددددددروض الداخليددددددة باالحصددددددائية المطلوبددددددة شددددددهريا
وعن طريق االيميل على المواقع االلكترونية لشعبة القروض .

-11تنظيم عقد حقوق  42/ويتم ختمه وتوقيعه من قبل مدير الفرع.

