
3/24/2020 Press Releases

https://ifcextapps.ifc.org/IFCExt/Pressroom/IFCPressRoom.nsf/0/AD3C7EE6842ACF2185258535003F0752 1/2

لمؤسسة التمویل الدولیة لزیادة خدمات الرعایة الصحیة في إقلیم كردستان العراق
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ق، 24 مارس/آذار 2020 - أعلنت مؤسسة التمویل الدولیة (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، عن استثمارھا أكثر من 26 ملیون دوالر في مستشفى جدید بسعة 161 سریرا في إربیل في كردستان العراق. وسیؤدي ھذا المستشفى إلى تّوفر خدمات الرعایة الصحیة عالیة
ساعد على معالجة الفجوات الحالیة في البنیة األساسیة لقطاع الرعایة الصحیة في البالد.

افتتاح مشروع مستشفى سیما، الذي تملكھ شركة ماركوم للتجارة العامة وتبلغ تكلفتھ اإلجمالیة 92 ملیون دوالر، في عام 2021. وباإلضافة إلى تقدیم خدمات الرعایة الصحیة األساسیة، سیكون المستشفى الجدید من أوائل المستشفیات الخاصة التي تتوفر بھا وحدات لعالج األورام
عاعي وعالج الحروق في أربیل. ووفقا لتقریر للبنك الدولي، فإن العراق یعاني من ضعف القدرات العالجیة في منشآت الرعایة الصحیة العامة والخاصة الموجودة حالیا، وقد تسببت الصراعات في أضرار تقدر بحوالي 2.3 ملیار دوالر.  

حدیثھ عن ذلك، یقول یاسین البزاز، رئیس مجلس اإلدارة والمدیر العام لشركة ماركوم للتجارة العامة: "منذ أن افتتحنا أول مستشفى لنا في عام 2006، توسعت أعمالنا لنصبح أحد أكبر مقدمي خدمات الرعایة الصحیة المتخصصة. وأضاف: یسافر المئات من المرضى حالیا إلى
رة لتلبیة احتیاجاتھم الطبیة ولكن ھذا الوضع سیتغیر بمجرد أن یفتح مستشفى سیما أبوابھ ویقدم حلول رعایة صحیة على أعلى مستوى".

سسة التمویل الدولیة خدماتھا اإلستشاریة بشأن أفضل الممارسات البیئیة واالجتماعیة، فضال عن اإلرشادات بشأن حوكمة الشركات. ویأتي المشروع في إطار إستراتیجیة مجموعة البنك الدولي في العراق لتطویر بنیة أساسیة اجتماعیة. وسیكون مستشفى سیما أیضا من بین أوائل
راء في العراق التي تحصل على اعتماد من برنامج التمیُّز في التصمیم من أجل زیادة مستوى الكفاءة التابع للمؤسسة (إیدج EDGE)، وھو عبارة عن منصة تساعد على تحدید أكثر الخیارات فعالیة من حیث التكلفة لتصمیم المباني الخضراء المراعیة للبیئة.

رح توماس تلما مدیر استثمارات قطاع التصنیع واألعمال الزراعیة والخدمات بمؤسسة التمویل الدولیة: "یعد العراق من البلدان ذات األولویة لمؤسسة التمویل الدولیة، ونحن ملتزمون بدعم نموه االقتصادي وتطویر البنیة األساسیة لقطاعھ الصحي. ویساعد االستثمار في إنشاء
دة على تحسین خدمات الرعایة الصحیة وخاصة عندما یكون ھناك نقص في الخدمات الجیدة المتاحة في منشآت الرعایة الثانویة والمتخصصة، وعلى إتاحة الخبرات الفنیة والتكنولوجیا في القطاع".

 إلى أن المؤسسة قد عززت من استثماراتھا في العراق خالل السنوات العشر األخیرة، ویبلغ حجم محفظة استثماراتھا حالیا 254 ملیون دوالر، ارتفاعا من 20 ملیون دوالر في عام 2010. وفي وقت یكافح فیھ العراق وبلدان أخرى تفشي فیروس كورونا (كوفید-19)، أعلنت
ك الدولي في إطار تصدیھا لھذه األزمة تقدیم حزمة قدرھا 14 ملیار دوالر من التمویل لمساندة البلدان على دعم األنظمة الصحیة وتحسین أنظمة رصد األمراض في مختلف أنحاء العالم.

سة التمویل الدولیة

ل الدولیة (IFC) ھي منظمة شقیقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي، وتُعد أكبر مؤسسة إنمائیة عالمیة یتركَّز عملھا على القطاع الخاص في بلدان األسواق الصاعدة. تعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة في أنحاء العالم، حیث تستخدم رؤوس أموالھا وخبراتھا
 األسواق وإیجاد الفرص حیثما تشتد الحاجة إلیھا. وفي السنة المالیة 2019، قدَّمت المؤسسة أكثر من 19 ملیار دوالر من التمویل طویل األجل إلى البلدان النامیة، مستفیدةً من قوة القطاع الخاص في إنھاء الفقر وتعزیز الرخاء الذي یتشارك الجمیع ثماره. للمزید من المعلومات،
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