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 مبادىء التمويل المستدام 

 

الماء    ، الضوء  من  األستفادة  مثل  الطاقة  بمصادر  األضرار  دون  وسيلة  استخدام  باإلستدامة  يقصد 

 والهواء لتوليد الطاقة ويسمى بالطاقة المتجددة . 

 اوال : اهمية قروض الخضراء والمسؤولية األجتماعية  

مي وتوفيرفرص تساهم قروض الخضراء والمسؤولية األجتماعية في تشجيع على زيادة األنتاج القو 

العمل للعديد من االفراد الباحثين عن العمل تتولى المصارف في اخذ المسؤولية األجتماعية عن طريق  

التمويل   من  الهدف  لتحقيق  قروض  برامج  توفير  دعمهم عن طريق  الفقيرة في  واألسر  النساء  دعم 

 المستدام . 

 ثانيا : المقصود بالتمويل المستدام  

التمويل المستدام هي رؤية طويلة األجل في اإلستثمارالمالي من قبل المصارف التمويل المستدام يغطى 

 مجاالت عديدة مثل توليد طاقة صديقة للبيئة ودعم المرأة والمجتمعات اقل دخال .  

ام  القطاع المصرفي له القابلية في التمويل وجلب الضمانة لتحقيق اإلستدامة عن طريق تشجيع استخد 

بدائل نظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية والمحافظة على بيئة نظيفة خالية من التلوث من انبعاثات مضرة  

 للبيئة واإلنسان . 

يقصد التمويل المستدام منح قروض في مجاالت التي تؤدى الى انخفاض انبعاث ثان اوكسيد الى البيئة  

ة بإستخدام  خاليا الطاقة الشمسية ، حركة الهواء عن طريق توليد الطاقة النظيفة من خالل توليد الطاق

 و موجات البحر 

 ثالثا : الهدف من التمويل المستدام 

البعد  إلى  إضافةً  والبيئيّة  والصحيّة  االجتماعية  اإلنسان  حقوق  دعم  على  المستدام  التمويل  يهدف 

ا مكافحة  الديمقراطيّة،  تعزيز  الفقر،  على  القضاء  من خالل  وذلك  واألزمات  االقتصادي،  لمجاعات 

والصراعات، التأكيد على فعالية المرأة، التغيير االجتماعي، تشجيع الثقافة والدفاع عن حقوق اإلنسان،  

وأيًضا من خالل تحسين سبل الحصول على الخدمات اإلجتماعية واألغذية والرعاية الصحيّة اإلنسانية  

، وتسيير الحكم الرشيد، وتوسيع قدرة الحصول والتعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة

 .على تكنولوجيا المعلومات واالتصال، والعقاقير لمكافـحة مرض اإليدز
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 رابعا : المقصود بالتمويل المستدام  

المستدام   التمويل  المصارف،  قبل  من  األستثمارالمالي  في  األجل  المستدام هي رؤية طويلة  التمويل 

 يغطى مجاالت عديدة مثل توليد طاقة صديقة للبيئة ودعم المرأة والمجتمعات اقل دخال .  

دام  القطاع المصرفي له القابلية في التمويل وجلب الضمانة لتحقيق اإلستدامة عن طريق تشجيع استخ

بدائل نظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية والمحافظة على بيئة نظيفة خالية من التلوث من انبعاثات مضرة  

 للبيئة واإلنسان . 

يقصد التمويل المستدام منح قروض في مجاالت التي تؤدى الى انخفاض انبعاث ثان اوكسيد الى البيئة  

قة بإستخدام خاليا الطاقة الشمسية ، حركة الهواء عن طريق توليد الطاقة النظيفة من خالل توليد الطا

 وموجات البحر .

 خامسا  : اإلستثمار في المسؤولية اإلجتماعية  

األجتماعية وخاصة   المسؤولية  في  واألستثمار  المستدام  التمويل  بين  الجمع  على  يركز  المبحث  هذا 

 يرة ومتضررى مناطق الحرب .  الطبقات الضعيفة في المجتمع  مثل النساء ، األرامل والعوائل الفق 

 سادسا   : التمويل األخضر  

  يركز التمويل األخضر في منح قروض لتمويل مشروعات التي تولد طاقة نظيفة من ضوء الشمس  

) خاليا الطاقة الشمسية ( وتوليد الطاقة من الهواء و حركة الماء ، يشمل التمويل األخضراألستثمار  

 في شراء سندات األخضرالتي تستخدم لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع التشجير والغابات . 

 سابعا  : قروض تمكين المراة والمناطق المتضررة  

منح قروض الى النساء بهدف مساعدتهن في ايجاد عمل لهن وزيادة    يختص هذا النوع من التمويل في

دخولهن ، يهدف هذا النوع من القروض في مساعدة النساء ورفع دخولهن واخراجهن من خطر الفقر،  

يهدف قروض المناطق المتضررة في دعم العوائل التي تضررت بسبب الحرب في توفير دخل دائمي  

 لتلك العوائل .

 يساهم مصرف اإلقليم في تطبيق مبادىء التمويل المستدام ؟ ثامنا  : كيف 

يساهم مصرف اإلقليم في تمويل المستدام من خالل قروض مبادرة البنك المركزي العراقي في تمويل 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تبدأ مبالغها من خمسة مليون فما فوق .  

كذلك المساهمة في دعم األسر الفقيرة والعوائل  حيث يمكن تمويل قروض خضراء وصديقة للبيئة و 

 المتضررة من الحرب في مناطق التي حدثت فيها عمليات عسكرية .  

 تاسعا : المساهمة في سندات الخضراء    

يساهم المصرف في األستثمار في سندات الخضراء الصادرة من وزارة المالية لتمويل مشروعات التي  

  للبيئة .تدعم انتاج طاقة نظيفة صديقة 


