
 

 
 

 

مؤسسة التمويل الدولية تتعاون مع البنك المركزي العراقي لتعزيز الحوكمة المؤسسية في 
 القطاع المصرفي

 
ة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك أطلقت مؤسس - 2018فبراير  20بغداد، العراق، 

الدولي، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي سلسلة من ورش العمل المتخصصة اعتباًرا من 
القطاع أداء اليوم بهدف رفع معايير الحوكمة المؤسسية في المصارف العراقية وتعزيز 

 . العراقالمصرفي في 
 

االستشارية التابع لمؤسسة التمويل الدولية الدعم الالزم للبنك ومن جانبه، سيقدم فريق الخدمات 
. المركزي في تطبيق المبادئ التوجيهية اإللزامية الجديدة للحوکمة في القطاع المصرفي

بتدريب كبار المديرين في البنك المركزي، ثم أعضاء مجالس  مؤسسة التمويل الدوليةوستبدأ 
شمل مواضيع التدريب: فهم الطبيعة الخاصة بالحوكمة تساإلدارة بجميع المصارف العاملة و

 إلدارة المخاطر.  العالميةفي قطاع المصارف، والتشكيل األمثل لمجالس اإلدارة، والممارسات 
 

ح السيد/ علي العالق، محافظ البنك المركزي "إن ، في هذا الشأن قائالً: العراقي وقد صرَّ
 سيساهم في تعزيزمساعدة المصارف على تطبيق الممارسات السليمة لحوكمة المؤسسات 

واستدامته وقدرته على التكيف والصمود، وجعله أكثر مالءمة المصرفي مرونة القطاع 
 ."هاكفاءة أدائها، فضالً عن زيادة أرباح حسينسيسمح للمصارف بت االمر الذيلالستثمار، 

 
في إطار استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز نمو القطاع الخاص في ة وتأتي هذه المبادر

القطاع  اتستثماريمكن ال إذ، النزاعاتالعراق وتوسيع نطاق الدعم للدول المتضررة من 
الحوكمة المؤسسية وكذلك ستساهم  .اإلقتصادي دوًرا أساسًيا في النموأن تضطلع بالخاص 
 . عراقفي ال لشركاتاة استدامفي دعم القوية 

ح ومن جانبه،  إن هدفنا هو "مؤسسة التمويل الدولية في العراق: الممثل المقيم لزياد بدر، صرَّ
غرس ثقافة الحوكمة المؤسسية على نحو إيجابي بما يتيح للمصارف العراقية العمل في 

كما أن الممارسات . العراقإطارها، إلى جانب تعزيز القطاع المصرفي ودفع عجلة النمو في 
نة ستساعد في جذب االستثمارات المباشرة، مما سيؤدي إلى زيادة معدالت   اإلزدهارالمحسَّ

 .«والنمو االقتصادي

. 2014في العراق منذ عام شكرات حوكمة الأداء تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحسين 
وباإلضافة إلى تعاونها مع المؤسسات المحلية، فقد أطلقت مؤسسة التمويل الدولية في شهر 



(، إلى KIoDالمعهد الكردستاني للمديرين ) -أول معهد مستقل للمديرين  2017مايو من عام 
أفضل ممارسات االستشارات بشأن  على تقديمغرفة تجارة وصناعة أربيل مساعدة جانب 

 تعزيز دور مجالس اإلدارة والمديرين المستقلين. من أجل  الحوكمة
 

بناء قدرات  إلىلمؤسسة التمويل الدولية في العراق يهدف برنامج الخدمات اإلستشارية 
المؤسسات المالية، ودعم الحكومات، ومساعدة الشركات الخاصة في تحسين معاييرها البيئية 

 تشجيع االستثمارات الخاصة من خاللواالجتماعية ومعايير الحوكمة لديها، فضالً عن حشد 
  الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

 

 
 نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية

ُتعد مؤسسة التمويل الدولية، المؤسسة الشقيقة للبنك الدولي وعضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع 
شركة في جميع أنحاء العالم، ونستخدم رؤوس  2,000عاون في مؤسسة التمويل الدولية مع أكثر من الخاص في األسواق الناشئة. ونت

، حققنا رقًما قياسًيا بلغ 2017أموالنا وخبراتنا ونفوذنا إلنشاء األسواق وخلق الفرص في أصعب المناطق حول العالم. ففي العام المالي 
مليار دوالر في التمويل طويل األجل للبلدان النامية، مستفيدين من قوة القطاع الخاص للمساعدة في القضاء على الفقر وزيادة  19,3

 www.ifc.orgمستوى الرخاء المشترك. لمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني 
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