مصرف الرافدين يعلن عن استمراره بمنح قروض لشراء وحدات
سكنية بمجمع بسماية

اعلن مصرف الرافدين عن منح  2273قرضا للموظفين والمواطنين لشراء وحدات سكنية في

مجمع بسماية السكني  .وصرح المكتب االعالمي للمصرف في بيان ان المصرف منح 2273
قرضا لشراء شقق سكنية في مجمع بسماية للموظفين والمواطنين ومستمر بالمنح عن طريق

فروعه المخصصة للمنح في بغداد  .مشي ار الى انه تم الغاء شرط الكفيل في حالة قيام المواطن

بتسديد نسبة  25بالمئة من قيمة الوحدة السكنية في مشروع بسماية  .واوضح الى ان السعر

الكلي للشقة بمساحة  120م تبلغ (  )90720,000تسعون مليون وسبعمائة وعشرون الف
دينار  .فيما بلغ سعر مساحة الشقة  100م (  ) 75600,000خمسة وسبعون مليون
وستمائة الف دينار  .كما بلغ سعر الشقة بمساحة  140م (  ) 105840,000مئة وخمسة

مليون وثمنمائة واربعون الف دينار  .ولفت الى انه بلغ سعر الدفعة األولى للوحدة السكنية التي

تكون مساحتها  100متر (  ) 7,560,000سبعة ماليين وخمسمائة وستون ألف دينار  .كما
بلغ سعر الدفعة األولى للوحدة السكنية بمساحة  120متر (  )13,608,000ثالثة عشر

مليون وستمائة وثمانية ألف دينار  .أما سعر الدفعة األولى للوحدة السكنية التي تصل مساحتها

 140متر (  ) 21,168,000واحد وعشرون مليون ومائة وثمانية وستون ألف دينار  .وأوضح

أن دفع األقساط الشهرية للوحدة السكنية تكون بعد شهر من تاريخ تنظيم العقد لمنح القرض
ويكون القسط الشهري للدفع كاآلتي :

 437,360الف دينار للشقة بمساحة  100متر
 492,030الف دينار للشقة بمساحة  120متر
 535,766الف دينار للشقة بمساحة  140متر

الفروع ( المستنصر – الخلفاء – االمين – الفردوس – حي الزهراء – براثا – القصر
االبيض – الحي العربي – حي العامل  -المعرفة )
مبلغ استالم الدفعات لشقق بسماية .
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ضوابط المنح :

*************

-1قيام مدراء الفروع المكلفة باستالم جداول بأسماء المسجلين على مشروع بسماية السكني
من قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بعد تسديد مبلغ الدفعة االولى البالغة (  )%10من

قيمة الوحدة السكنية وبعدها يتم منح قرض بنسبة (  ) %80من قيمة الوحدة السكنية ان كانت

بمساحة ( 100م )2و (  ) %75ان كانت بمساحة (  120م )2و (  )% 70ان كانت

بمساحة ( 140م )2على ان اليزيد عن (  )75مليون دينار ( خمسة وسبعون مليون دينار )

-2ان اليكون من المقترضين قرضا سكنيا من مصرفنا او مصرف الرشيد او المصارف االخرى
وذلك باجراء التقاطع من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت .

-3مدة القرض (  ) 15سنة

-4يسدد مبلغ القرض مع الفوائد على مدى (  )180قسط شهريا بطريقة القسط الثابت ويبدأ
االستقطاع اعتبا ار من الشهر الذي يلي شهر المنح .

-5تتعهد هيئة االستثمار بعد تسجيل الوحدة السكنية باسم المشتري بعدم تسليمها اال بعد قيام

المقترض ( المشتري ) برهن الوحدة السكنية لصالح المصرف من الدرجة االولى واتمام اجراءات

الرهن وتقديم سند المداينة .

 -6يتم التامين على حياة المقترض لدى احدى شركات التأمين العراقية المجازة وضمن المعاملة
داخل المصرف وعلى حساب المقترض .

 -9يتم المنح على ضوء المتوفر من السقف االئتماني والسيولة النقدية .

 -10تقديم عقد شراء الوحدة السكنية مصدقا من هيئة االستثمار ليتم رهنها لصالح المصرف
من الدرجة األولى إضافة إلى المستمسكات األخرى لطالب القرض.

 -11ال يجوز للمقترض إجراء أي تصرف قانوني على العقار المرهون إال بموافقة المصرف
طيلة مدة القرض ولغاية التسديد الفعلي ولكامل مبلغ القرض وفوائده وبعكسه يعتبر ناكال وبموجب

عقد الشراء الموقع مع الهيئة يسقط حقه بالدفعات واألقساط المدفوعة وتسترجع الوحدة السكنية
منه.

