






علي محسن اسماعيل

محافظ البنك المركزي

المسؤولية المجتمعية



واإلنسانية  المجتمعية  النشاطات  مــبــادرة  ُتــعــدُّ 
العراقي  الــمــركــزي  البنك  أطلقها  التي  )تمكين(، 
نهاية العام 2017، هي األولى من نوعها عبر تاريخ 
الجهاز المصرفي الـعـراقـي. إذ أصبح للبنك المركزي 
والـــمـــصـــارف وشـــركـــات الــصــرافــة، دور مجتمعي 
المتعارف  النشاطات  حــدود  تتعدى  ومــبــادرات 
عليها في العمل المصرفي. وتهدف هـذه المبادرة 
ذات  والـمـشـاريـع  النشاطات  وتـمـويـل  دعــم  الى 
والثقافي  والبيئي  واإلنساني  المجتمعي  الطابع 
والــفــنــي، فــضــًا عــن الــنــشــاطــات الــتــي تساهم في 
تشغيل األيدي العاملة. ويشرف على إدارتها مجلس 
من  عــدد  وعضوية  المركزي  البنك  محافظ  يرأسه 
المسؤولين فيه، فضًا عن القطاع المصرفي ممثًا 
ة العراقية، واألمانة العامة  برابطة المصارف الخاصَّ

لمجلس الوزراء. 
إن هـــذه الــخــطــوة الــتــي أســســهــا الــبــنــك الــمــركــزي، 
بالمسؤولية  العالمي  االهتمام  لتزايد  مواكبة  تأتي 
المجتمعية، اذ أصبحت بمثابة منهج داعم للجهد 
وتعزيز  تطبيقه  إلــى  الــدول كافة  تسعى  الرسمي، 
مبادئه من أجـل نشر الـــروح التشاركية، وتعزيز ثقة 
المواطن بـالـمـؤسـسـات الحكومية، وكــذلــك تحقيق 

الـرخـاء لمواطنيها، فضًا عن حماية البيئة والحفاظ 
على الطبيعة. 

وجاءت هذه المبادرة ايضاً استجابة للظروف التي مر 
بها العراق، وما خلّفته من آثار اقتصادية واجتماعية 
مبادرة  إطاق  واجبنا  من  أّن  وجدنا  إذ  وإنسانية، 
مجتمعية يكون للمصارف والمؤسسات والشركات 
تواجدها  مـن  يـعـزز  بما  فيها،  رئيس  دور  المالية 
المجتمعي وإدراكها لمتطلبات الواقع الذي تعمل 
النشاطات  مــن  الــمــبــادرة كــثــيــراً  رعــت  لقد  فــيــه. 
سجلت  وقــد  إطــاقــهــا،  منذ  اإلنسانية  والــحــاالت 
 2019 عــام  من  الثاني  من كانون  االول  غاية  إلــى 
مبلغا مقداره ملياران وثماني مئة وواحــد وثمانون 
النشاطات   %  40 بنسبة  توزعــــت  دينار  مليون 
 % و25  المجتمعية  النشاطات   % و35  الثقافيـــة 
النشاطات االنسانية.  وأدرجت عدداً من المشاريع 
والنشاطات المهمة لسنة 2019 وقــد تضمنت بين 
جنباتها مجموعة مـن الحاالت الفردية والجماعية 
موزعة على النشاطات التراثية والرياضية والصحية 
والبيئية والفنية والحرف الشعبية. والتي نـأمـل أن 
أهداف  من  تـعـزز  أخـــرى  حـــاالت  لتشمل  تتوسع 

هذه المبادرة في المجتمع العراقي.



 مقدمة عن صندوق

تمكين



المجتمعية  الــمــبــادرات  صـنـدوق  تــأســس 
“تمكين”، فــي تـشـريـن الـثـانـي مــن عـــام 2017، 
التي  العراقي  المركزي  البنك  أهداف  لتحقيق 
 ،2004 لسنة  قانونه  من  الثالثة  المادة  أقرتها 
التي تتضمن تحقيق االستقرار وتعزيز التنمية 
المستدامة وتحقيق الرخاء. ويكون ذلك بدعم 
المجتمع إنسانيا وثقافيا، عبر المبادرات التي 
يقيمها الشباب العراقي لتحقيق الرخاء ودعم 

الرغيد  العيش  يؤّمن  بما  اإلنسانية  الــحــاالت 
التي  االقتصادية  األوضـــاع  ظــل  فــي  للمواطن، 
شهدتها الباد في العام 2014، بسبب احتال 
تنظيم داعش مساحة واسـعـة مـن الـبـاد، مما 
مة من الدولة،  أدى إلى تراجع الخدمات الُمقدَّ
الــذي  النفط  أسـعـار  هـبـوط  بسبب  وكــذلــك 
شبه  بشكل  العراقي  االقـتـصـاد  عليه  يعتمد 

كلي.







ُيَموَّل صندوق المبادرات المجتمعية “تمكين” عبر اشتراكات شهرية  آلية التمويل
الدفع  وشركات  الصرافة،  وشركات  العراقية،  الخاصة  المصارف  من 
في  األمـــوال  هــذه  وُتـــوَدع  والــمــوارد،  والتبرعات  والهبات  اإللكتروني 
لجنة  عبر  وتصرف  العراقي،  المركزي  البنك  داخــل  مستقل  حساب 
مختصة تضم في عضويتها البنك المركزي و رابطة المصارف الخاصة 

العراقية ودائرة المنظمات في األمانة العامة لمجلس الوزراء.

إنعاش الوضع
االجتماعي واالقتصادي

تمتين األواصر المجتمعية 
بين المواطن والمنظمات 

والمؤسسات الحكومية

دعم الحاالت اإلنسانية 
والثقافية والمجتمعية 

والفنية والبيئية

تحقيق
 الرخاء للمجتمع

أهمية الصندوق وأهدافه

تأتي أهمية صندوق 
المبادرات ”تمكين“ من 

سعيه إلى دعم المجتمع 
عبر: 



تعزيز وتنمية قدرات 
العاطلين عن العمل

تطوير قدرات الطفل العراقي 
من خال دعم ابتكاراتهم

تفعيل دور
 حاضنات االعمال

تعزيز 
قدرات الشباب

تشغيل
 األيدي العاملة





المجاالت التي أسهم 
فيها صندوق تمكين

صندوق  عبر  العراقي،  المركزي  البنك  عمل 
دعم  على  “تمكين”،  المجتمعية  المبادرات 
التي  ــعــراق،  ال فــي  اإلنسانية  الــحــاالت  بعض 
ازدادت في السنوات الماضية نتيجة الظروف 
الــتــي حصلت في  االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 

البلد، وكان من أبرز تلك الحاالت:

اإلنسانية



تقديـم  الدعم إلى أكاديمية 
محاربي السرطان

منح البنك المركزي العراقي، أكاديمية محاربين 
المحافظة  في  بنايته  استعمال  حق  السرطان، 
ة ثاث سنوات. كما أثَّث البناية وأسهم في  لمدَّ
تحتاجها  التي  األدويــة  في  الحاصل  النقص  سد 
بغرض  وذلـــك  “تمكين”.  صــنــدوق  مــن  بتمويل 
السرطانية  بــاألمــراض  المصابين  األطــفــال  دعــم 

وذوي االحتياجات الخاصة.
سيارة  أيضاً،  العراقي  المركزي  البنك  ص  خصَّ و 
والمدرسة  المستشفى  وإلــى  من  األطفال  لنقل 
فضًا عن توفير احتياجاتهم الصحية والحياتية، 
العون  تقديم  الــمــركــزي  البنك  دعــم  ن  تضمَّ و 

والمساندة لعائات المرضى.



في  العاجية،  النفقات  تمكين  صندوق  غطى 
المستشفيات العراقية والعالمية، ألكثر من 

 

ة. وعمل أيضاً على التخفيف  حالة مرضية خاصَّ
منها؛  مختلفة  بطرائق  المصابين  معاناة  مــن 
في  الصحية  األســالــيــب  اتــبــاع  على  تشجيعهم 
غذائي  نظام  واتباع  الرياضة  كممارسة  الحياة 

صحي وكذلك االقاع عن التدخين وغيرها.

500

تقديم الدعم 
لبعض الحاالت 

المرضية 



تقديم الدعم إلى 
بعض من دور إيواء 
المسنين واأليتام 

ــادرات الــمــجــتــمــعــيــة  ــ ــب ــمــ ــ غــطــى صـــنـــدوق ال
أثــاث  بتحديث  ة  الخاصَّ النفقات  “تمكين” 
وأجهزة تكييف سبعة من دور إيواء المسنين 
واأليتام في بغداد، وذلك دعماً لهاتين الفئتين 
من معاناتهم في ظل  المجتمع، وتخفيفاً  من 

الظروف التي يعيشها البلد.



السلة الغذائية 

العوائل  مــن  اآلالف  على  غذائية  ســـاالً  تمكين  صــنــدوق  ع  وزَّ
عن  فضًا   ،٢٠١٩ عام  من  المبارك  رمضان  شهر  خال  المتعففة 
بمابس  واليتامى  الخاصة  االحتياجات  وذوي  األطفال  تجهيز 

العيد، مع تنظيم جوالت سياحية ترفيهية لهم.



قصار  إلى  المالي  الدعم  تمكين  صندوق  م  قــدَّ
القامة والمكفوفين عبر دفع ايجار الجمعيتين 
خاصة  طابعة  شــراء  عن  فضًا  عــام كامل  لمدة 
والفنية  الثقافية  النشاطات  لدعم  للمكفوفين 

لهذه الفئة مع تخصيص موظفين لهما. 

قصار القامة 
والمكفوفين 



المجاالت االجتماعية



خصص صندوق المبادرات المجتمعية 
إلــى دعم  مــوازنــتــه  مــن  “تمكين” جـــزءاً 
الــعــراق،  فــي  والتعليم  الــتــربــيــة  قــطــاع 
وتأثيثها  الــمــدارس  تأهيل  ــادة  إعـ عبر 
المدرسية،  بالمواد  بالمقاعد وتجهيزها 
انعكس  مما  التربوية.  للعملية  دعــمــاً 
ة ممن  الطلبة، خاصَّ إيجابي على  بشكل 
كانوا يجلسون على األرض بسبب عدم 

توفير مقاعد دراسية يجلسون عليها. 
ع صندوق تمكين ما  وفي هذا السياق وزَّ
مجموعه ١٠ اآلف مقعد دراسي “رحلة” 
عــلــى مـــــدارس بــمــخــتــلــف مــحــافــظــات 
العراق من تلك التي تعاني من نقص في 
التاميذ،  لجلوس  المخصصة  المقاعد 
الــتــربــيــة  وزارة  مـــع  ــعــاون  ــت ــال ب وذلــــك 
تقديم  وكــذلــك  المحلية،  والحكومات 
الدعم المالي إلعادة تأهيل أكثر من ١٦ 
محافظات  مختلف  في  متآكلة  مدرسة 
البلد وتوفير الدعم للمختبرات العلمية 

لخلق تفاعل بين الطلبة والمدرس. 

تخصصية  نشر  دار  تأسيس  عملية  تمكين  صندوق  دعم 
الوعي  زيادة  إلى  تهدف  التي  الطفولة،  ولتنمية  لألطفال 
لدى الطفل العراقي وحثه على القراءة واإلبداع، والتعرّف 
على العالم من حوله بطريقة تدريجية تنّمي عنده القدرة 

على االستيعاب والتركيز. 

دعم قطاع
التربية 

دار  نشر للطفولة 



قّدم صندوق المبادرات المجتمعية “تمكين”، 
دعما كبيرا إلى العوائل التي نزحت من األراضي 
عبر  ــابـــي،  اإلرهـ ــش  داعـ تنظيم  احتلها  الــتــي 
المواد  تقديم  أو  لهم  شهرية  مبالغ  تخصيص 
باألجهزة  تجهيزهم  أو  والــدوائــيــة  الــغــذائــيــة 
في  المناخية  الــظــروف  لمواجهة  الكهربائية 
الــصــيــف والــشــتــاء، وبــالــتــعــاون مــع كثير من 

منظمات المجتمع المدني. 
ــت ايـــضـــاً مــبــالــغ مــالــيــة عــلــى الــنــازحــيــن  ــ وّزعـ
لمساعدتهم على مواجهة الظروف االستثنائية 
فضًا  لمنازلهم،  تركهم  بعد  بها  يمرون  التي 
األنقاض  لرفع  بحمات  الصندوق  قيام  عــن 
من مخيماتهم ودعم المؤتمرات التي أقيمت 
من قبل بعض المنظمات المتخصصة بتقديم 

الخدمات لهم.

تقديم الدعم إلى 
العوائل النازحة



ر من أكبر المشاكل البيئية التي يواجهها العراق، نتيجة  تعدُّ مشكلة التصحَّ
االحتباس الحراري الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى ارقام قياسية 
لم يشهدها البلد سابقاً. اذ أصبحت أكثر من نصف مساحة العراق مهددة 
قام  وقد  المقبلة.  العشر  السنوات  خال  صحراوية  أراض  إلى  تتحول  بأن 
الزراعة،  وزارة  مع  وبالتعاون  “تمكين”،  المجتمعية  المبادرات  صندوق 
تتضمن  لعامين،  تمتد  مبادرة  وهي  التصحر“.  مكافحة  ”مبادرة  بإطاق 
زراعة مليوني شتلة في جميع محافظات البلد التي تعاني من هذه المشكلة، 
المبادرة  وتهدف  بالتنقيط.  بشبكات ري  المزروعة  المساحات  تجهيز  مع 
والعواصف  المناخية  للتغيرات  السلبية  ــار  واآلث التلوث  نسبة  تقليل  إلى 
من  والتقليل  الكاربون،  أوكسيد  ثاني  غاز  نسبة  تخفيض  وكذلك  الترابية 

درجات الحرارة صيفاً. 

مكافحة 
التصحر



كابسة   ١٧ بـ  والنجف  والمثنى  البصرة  محافظات؛  تمكين  صندوق  هَز  جَّ
نفايات بهدف زيادة قدرتها على التخفيف من تراكم النفايات، وللمساهمة 

في الحفاظ على جمال البيئة ولحماية الصحة العامة.  رفع النفايات 



دعم األمن في 
العاصمة بغداد 

قيادة  “تمكين”،  المجتمعية  المبادرات  صندوق  ز  جهَّ
لدعم  البوليسية  الكاب  من  مفارز   ٤ بـ  بغداد،  عمليات 
الوضع األمني في العاصمة بغداد، والمساهمة في تحقيق 
البلد  اقتصاد  على  إيجابي  بشكل  ينعكس  مما  االستقرار 

فضًا عن تخفيف الزحام المروري. 



الدعم المقدم للثقافة 
واإلعالم

َُّ



االعالم

الكوادر  المحلية، عبر تدريب  أسهم صندوق تمكين في تطوير وسائل اإلعام 
الفعاليات  دعــم  عبر  وكذلك  االقتصادية،  الصحافة  على  المحترفة  الصحفية 
والمؤتمرات والدورات التدريبية التي أقامتها مؤسسات إعامية عراقيَّة داخل 

وخارج العراق وبمشاركة دولية.





دعم صندوق )تمكين( الدراما العراقية بمبادرات عّدة تهدف إلى عودة النشاط 
الفني بعد توقف دام لمدة طويلة، وتضمن الدعم المساهمة في تغطية نفقات 
مشاركة الفنانين العراقيين في المهرجانات العربية والعالمية، مما يعكس صورة 

طيبة عن البلد. 

الدراما العراقية 



يواجه الفن التشكيلي تحديات كبيرة، خال المرحلة الحالية، من أهمها الركود 
الذي أصاب سوق اللوحات، مما انعكس سلباً على إنتاج الفنانين، ولذلك حرص 
صندوق تمكين على االهتمام بالفن التشكيلي عبر مساهمته في إقامة المعارض 

ة، لكثير من الفنانين. الفنية، الشخصيَّ

الفن التشكيلي 



بذل صندوق تمكين جهودا كبيرة في دعم 
اآلثار والتراث العراقي، والعمل على إعادة 
إحيائه عبر إعادة تأهيل المتحف الوطني 
العراقي بمنطقة العاوي. ومتحف شبكة 
ة  الخاصَّ الجهود  ودعــم  العراقي.  االعــام 
الــعــراقــيــة  ــوار  ــ االهـ عــلــى  ــضــوء  ال بتسليط 
التراث  الئحة  في  إدراجها  حمات  ضمن 
مليار  بمبلغ  المساهمة  وكذلك  العالمية، 
آلثار  التحتية  البنية  لدعم  عراقي  دينار 
بــابــل بــعــد إدراجـــهـــا عــلــى الئــحــة الــتــراث 
العالمي. فضًا عن تطوير األبنية التراثية 

في شارع الرشيد.

اآلثار والتراث



معرض 
بغداد الدولي 

للكتاب 
ــادرات  ــ ــب ــمــ ــ ــدوق ال ــ ــن ـــص صــ خـــصَّ
من  ــزءا  جـ “تــمــكــيــن”  المجتمعية 
الدولي  بغداد  معرض  إلى  تمويله 
 .٢٠١٩  - للكتاب في دورتــي ٢٠١٨ 
وهو تمويل ُخِصص الستضافة كثير 
من نجوم األدب العربي واألجنبي، 
على  الثقافية  ــنــدوات  ال وتفعيل 
هامش أيام المعرض، والتي شارك 
سنان  ــرزهــم  أب كبيرة  نخبة  فيها 
أنــطــون واحــمــد ســعــداوي وزاهــي 

وهبي وغيرهم،



من  عدد كبير  مشاركة  عن  فضًا   
المرة  وهــي  العالمية،  النشر  دور 
التي  بــغــداد  العاصمة  فــي  األولـــى 
تشهد نجاح المعرض بحضور اكثر 
الدورتين.  في  مليوني شخص  من 
لتشجيع  ــمــعــرض  ال ــم  دعــ وجــــاء 
للمثقف  الــدعــم  وتقديم  ــقــراءة  ال
بينه  التفاعل  خلق  عبر  الــعــراقــي 
وبين المثقفين العرب واألجانب.



الفنانين  أعاد صندوق تمكين تأهيل مقر نقابة 
للفنانين  دعما  بغداد،  العاصمة  في  العراقيين 
النقابي  الــدور  أهمية  على  والحث  العراقيين   
الفنان  قـــدرات  وبــنــاء  تطوير  فــي  يسهم  الــذي 
العراقي من خال الندوات والفعاليات الثقافية 

األخرى. 

تأهيل 
مقر نقابة 

الفنانين



تأهيل مقر نقابة 
الصحفيين العراقيين 

ص صندوق تمكين مبلغاً مالياً إلعادة تأهيل احدى قاعات نقابة الصحفيين  خصَّ
الــدورات  إقامة  في  القاعة  استخدام  عبر  للصحفيين  دعما  وذلــك  العراقيين، 
على  إيجابي  بشكل  ينعكس  مما  األخــرى،  والنشاطات  والمؤتمرات  التدريبية 

حياتهم المهنية. 



تمكين ودعم الشباب



العراق”،  “رواد  مبادرة  “تمكين”،  المجتمعية  المبادرات  صندوق  دعم 
الخاصة بالشباب العراقي، عبر إجراء مسابقة عن مشاريع ريادة األعمال 
استمرت لمدة عام كامل في جميع محافظات الباد، وأسفرت عن فوز ٩ 
ة رواد العراق، األولى من نوعها في  مشاريع من ثاث فئات. وُتعّد منصَّ

ة بتحقق أحام وطموحات الشباب.  البلد، التي تكون معنيَّ
الخاصة  المصارف  رابطة  مع  بالتعاون  العراقي  المركزي  البنك  ص  وخصَّ
من  الفائزة  المشاريع  ألصحاب  دوالر  ألــف   ١٥٠ من  يقرب  ما  العراقية 
عبر  الناس  حياة  على  إيجابي  بشكل  ينعكس  مما  بتنفيذها،  البدء  أجل 

االستعمال األمثل للتكنولوجيا في المشاريع التجارية.

رواد العراق 
َّ



في  الشباب  لدعم  مشروعاً  تمكين  صندوق  أقــام 
عليه  أطلق  نينوى،  بمحافظة  األعمال  ريادة  مجال 
اســـم “الــمــحــطــة”، ويــهــدف الــمــشــروع إلـــى إنــشــاء 
مجال  فــي  ألفــكــارهــم  الــدعــم  يــقــدم  شبابي  تجمع 
مع   التعاون  باب  وفتح  الخاصة،  مشاريعهم  إنشاء 
شركات  مــع  شــراكــات  وعــقــد  الــدولــيــة  المنظمات 

ناشئة عالمية. 

ريادة األعمال



دعم النشاطات 
الرياضية

كبير  باهتمام  الرياضة  تحظى 
لدورها  تمكين،  صــنــدوق  لــدى 
فــي تــطــويــر الــمــجــتــمــع وتــعــزيــز 
الشعب.  ــنــاء  أب بــيــن  الــتــعــايــش 
تشجيع  على  الصندوق  وحــرص 
أبناء البلد على ممارسة الرياضة 
بشكل يومي عبر دعم الفعاليات 
األندية  تقيمها  التي  الرياضية 
عن  فضًا  الباراولمبية،  واللجنة 
والمعنوي  المالي  الدعم  تقديم 
ــة الــتــي  ــي ــوطــن لــلــمــنــتــخــبــات ال
العربية  الــبــطــوالت  فــي  تــشــارك 
ــة مــنــهــا الــمــنــتــخــب  ــمــي ــعــال وال
المشارك في  بطولة اسياد آسيا. 



الدعم المخصص 
لمجال اإلعمار 

َُّ



ترميم 
كنيسة 

مريم العذراء 
في بغداد

قام صندوق المبادرات المجتمعية “تمكين” بإعادة تأهيل أقدم كنيسة 
األرثــوذكــس،  لــألرمــن  الــعــذراء،  السيدة مريم  بــغــداد، وهــي كنيسة  فــي 
الواقعة في منطقة الميدان، وسط بغداد، في مدة قياسية بلغت ٩٠ يوما. 
واستهدف صندوق “تمكين”، عبر إعادة تأهيل الكنيسة، تعزيز التعايش 
بين مكونات الشعب العراقي وكذلك المحافظة على هذا المعلم الثقافي 

الديني التراثي. 

مساحة الكنيسة

تاريخ االنتهاءتاريخ المباشرة  متر مربع 

1639

 مريم العذراءتاريخ انشاء كنيسة

ميادي

1850 2018 -11- 19 2018 -12- 25



عدد العاملين

مهندسا وعاما

نسبة إعادة التأهيل
60% 100



أعاد صندوق تمكين تأهيل كنيسة مريم العذراء الكلدانية في البصرة، لما لهذه الكنيسة من 
رمزية تؤكد عمق الوجود المسيحي في هذه المحافظة ومساهمته في تشكيل الهوية التراثية 

الثقافية الدينية للعراق. 

كنيسة مريم العذراء الكلدانية في البصرة 





تطوير 
مجموعة من 

ساحات بغداد 

حرص صندوق تمكين على إضفاء الجمال 
الجهود  دعــم  عبر  بــغــداد،  العاصمة  على 
في  بغداد  ساحات  تطوير  في  تبذل  التي 
إطار ما ُسميَّ بمشروع “ألق بغداد” الذي 
مختلفة  مناطق  في  ساحة   ٢٠ تأهيل  أعاد 
صيانتها  عملية  ومــواصــلــة  العاصمة،  مــن 

وتنظيفها والحفاظ عليها من التدمير.



إعمار 
بوابة بغداد الشمالية 

تمكين  صندوق  مّول  بغداد  للعاصمة  الجمالي  الطابع  وإدامــة  إضفاء  إطار  في 
جهود الدائرة الهندسية في رابطة المصارف الخاصة العراقية، العاملة على إعادة 

تأهيل بوابة بغداد الشمالية وتشجير المناطق الملحقة بها. 









ص صندوق تمكين مبلغاً مالياً لصيانة التماثيل والنصب الفنية  خصَّ
المنتشرة في الباد، للمحافظة عليها وإعادة رونقها، بعد مدة طويلة 
بها  يمر  التي  للظروف  نتيجة  النصب  بهذه  لحق  الذي  االهمال  من 

البلد. 

صيانة التماثيل 



تمويل المشاريع 
االقتصادية والتنموية

وافق صندوق تمكين على تمويل عدد من المشاريع والمبادرات الصناعية 
في محافظة المثنى في مجال الصناعات الباستيكية والغذائية وغيرها. 
ويأتي ذلك دعما للواقع االقتصادي وتخفيفاً من نسبة البطالة في المحافظة.



أهل صندوق المبادرات المجتمعية “تمكين”، مشفى دار التمريض 
الخاص التابع لمدينة الطب، الذي يتضمن تخّصصات عّدة جراحية 
وباطنية بأنواعها، وذلك دعما لقطاع الصحة بما ينعكس إيجابا على 

الحياة الصحية للعراقيين.



T  A  M  K  I  N   I  N  I  T  I  A  T  I  V  E  


