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 معايل األستاذ / اليار جانييفكلمة 
 حمافظ البنك اإلسالمي للتنمية عن مجهورية أوزبكستان

 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

 صاحب اجلاللة امللك حممد السادس،
 معايل الدكتور بندر حجار،

 احملافظون واملندوبون املوقرون،
 األخوات واإلخوة األعزاء.

 

أحييكم مجيًعا يف االجتماع السنوي الرابع واألربعني جمللس حمافظي جمموعة البنك يشرفين أن 
اإلسالمي للتنمية، وأتوجه إليكم بصادق التهنئة على التنظيم املمتاز هلذا احلدث الذي تشهده 

 أرض املغرب املباركة.
سالمي للتنمية لقد ظلت مجهورية أوزبكستان على الدوام صديًقا وشريًكا موثوقًا به للبنك اإل

 ولبلدان العامل األخرى.

ورَد يف "اجلامع الصحيح" ملصن ِّفه اإلمام البخاري، ذلك العامل املسلم اجلليل الذي ولد يف أرض 
ْفره العظيم، حديٌث ابلغ اجلمال يقول:" إمنا األعمال ابلنيات، وإمنا لكل  بلدان وأبدع فيها سِّ

 امرئ ما نوى ".
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ن ملتزمةً إبقامة العالقات الودية، وابلتضامن العاملي، وابلتعاون الذي وما فتئت مجهورية أوزبكستا
يعود ابملنفعة املتبادلة، وابلعالقات الثنائية واملتعددة األطراف مع مجيع البلدان يف شىت أحناء 

 العامل.
وجتدر اإلشارة إىل أن اإلصالحات اليت جيري تنفيذها يف أوزبكستان، وما متخض عنها من آاثر 

ابية، قد حظيت ابعرتاف العديد من املنظمات الدولية البارزة ووكاالت التصنيف الدولية إجي
يف تقرير ممارسة األعمال  76الرائدة. فقد حسَّنت أوزبكستان من تصنيفها فارتقى إىل املرتبة 

 .2018لبنك الدويل لعام الذي يصدره ا
يف امليدان االقتصادي فصار ضمن  وحتس ن موقع أوزبكستان يف تقييم منظمة التعاون والتنمية

الفئة اخلامسة يف تصنيف البلدان من حيث خماطر االئتمان. وقامت وكالة فيتش للتصنيف 
 االئتماين ووكالة ستاندرد آند بورز، ألول مرة، بتصنيف االئتمان السيادي لبلدان.

ار دوالر يف بورصة وألول مرة يف اتريخ أوزبكستان، طُرِّح عرضان من سندات يوروبوند بقيمة ملي
 لندن، ومن املقرر أن تستمر هذه املعامالت.

 دولة لزايرة أوزبكستان. 45وطُب ِّقت هذا العام إجراءات اإلعفاء من التأشرية ملواطين 
إننا نعيش يف زمن يشهد تغريات ديناميكية يف بيئة التنمية. ولذلك فإن لقوة االقتصاد والنشاط 

 ة لنا لنواكب تلك التغيريات ولنظل متحدين.االستثماري أمهية قصوى ابلنسب
ليكون "عاَم االستثمارات والتنمية  2019ومع األخذ يف االعتبار كل هذه األمور، أُعلِّن عام 

 2018االجتماعية النشطة " يف أوزبكستان، وذلك ابتغاء مواصلة العمل الذي بدأانه يف عام 
 والنهوض به إىل أعلى املستوايت.

، وبفضل ما حيظى به به سالمي للتنمية، بفضل العمل العظيم الذي يضطلعويسهم البنك اإل
من مسعة طيبة بني مجيع الدول اإلسالمية ويف اجملتمع العاملي، يف وحدة األمة اإلسالمية وازدهار 

 الدول األعضاء.
ويعترب ، 2003لقد انضمت مجهورية أوزبكستان إىل عضوية البنك اإلسالمي للتنمية منذ عام 

البنك شريًكا موثوقًا به جلمهوريتنا يف تنفيذ أهم برامج التنمية االجتماعية واالقتصادية ومشاريع 
 البنية التحتية الرئيسية.
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ويف الوقت احلايل، تتجاوز احلافظة املالية جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف أوزبكستان امللياري 
مليون دوالر أمريكي من املؤسسة اإلسالمية  316و  مليار دوالر من البنك، 1.6دوالر، منها 

مليون دوالر أمريكي من املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل  100لتنمية القطاع اخلاص،  و
 التجارة.

-2019عالوة على ذلك، هتدف إسرتاتيجية الشراكة القطرية مع الدول األعضاء للفرتة 
لبنك اإلسالمي للتنمية، إىل تنفيذ مشاريع ، واليت اعتمدت مؤخرًا بني أوزبكستان وا2021

 مليار دوالر أمريكي. 1,3استثمارية بقيمة 
وإمعااًن يف توسيع شراكتنا واالرتقاء هبا إىل مستوى جديد، انضممنا إىل اثنتني من املؤسسات 

يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية هذا العام، مها املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل األعضاء 
 التجارة واملؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات.

 أصدقائي األعزاء،
الكبري يف املغرب، وهو بلد عضو يف البنك اإلسالمي للتنمية، يقف  االجتماعإن عقد هذا 

 دلياًل على أن بنكنا ملتزم مببادئ التضامن اإلسالمي والتنمية املستدامة.
شوكت مريضيائيف، رئيس مجهورية أوزبكستان، تقديراً كبرياً أتسيس مركز ويقد ر فخامة الرئيس 

اإلمام البخاري الدويل للبحوث يف مسرقند، وما يقدمه البنك اإلسالمي للتنمية من دعم متواصل، 
 ال سيما االهتمام الشخصي الذي يوليه معايل السيد رئيس البنك.

هبذه املناسبة اجمليدة، املتمثلة يف انعقاد االجتماع وأغتنم هذه الفرصة ألزجي التهنئة لنا مجيًعا 
السنوي الرابع واألربعني جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية، الذي يتيح لنا فرصة ممتازة لعقد 
االجتماعات وإجراء املفاوضات بغية توسيع نطاق تعاوننا الذي يعود علينا ابملنفعة املتبادلة، 

 يف ما بيننا. فضالً عن تعزيزه أواصَر التضامن


