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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 رئيس مجلس املحافظين،معالي 

 معالي رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية،

 أصحاب املعالي والسعادة املحافظين ونواب املحافظين،

 الحضور الكرام،

 ،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 على استضافتها  في البدايةيسرني 
ً
افر الشكر والتقدير إلى جمهورية أوزبكستان الصديقة قيادة وحكومة وشعبا أن أتقدم بو

ملجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية، وعلى ما لقيناه من حسن الوفادة  (46) واألربعين السادسألعمال االجتماع السنوي 

 م.وحفاوة االستقبال في ظل اجتماعاتنا السنوية ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لهذا العا

 

البنك جموعة السابق ملرئيس الاالمتنان ملعالي األخ الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار خالص الشكر و وأود أن أعرب عن 

خالل فترة رئاسته ليصبح في في االرتقاء بمنظومة البنك اإلسالمي للتنمية  التي ساهمت ،الدؤوبة هاإلسالمي للتنمية على جهود

 في جالياتها أوساط فيو األعضاءألهداف التنموية الدولية في الدول ا لتحقيق الساعيةصدارة املؤسسات التنموية العاملية 

 إلى العالم
ً
 على تطوير آليات العمل في املجموعة على نحو يكفل مواكبة املستجدات ، إضافة

ً
بصماته التي تقف شاهدة

  .واملتغيرات التنموية على الساحتين اإلقليمية والدولية

 

هذا املنصب  هتوليعلى  ،بن سليمان الجاسر الدكتور محمداملنتخب معالي لرئيس ل خالص التهاني والتبريكاتبقدم تكما أ

 خالل  معه نتطلع للعمل والذيالهام، 
ً
 للمجموعةملواصلة الجهود التنموية الخيرة  مسيرته القادمةسويا

ً
املولى عز وجل  ، سائال

 .ودولها األعضاء ملجموعةانهج أن يوفقه في خدمة 

 

واألنشطة اإلنمائية املختلفة وأود كذلك أن أشيد بجهود األخوة أعضاء مجلس املديرين التنفيذيين في مباشرة العمليات 

 .بأقص ى درجات الحرفية وبروح املبادرة والرغبة الصادقة في اإلنجاز واالرتقاء بمستوى عمليات البنك

 

 حضوريبعقد اجتماع هذا العام نود أن نعبر عن سعادتنا و 
ً
التي ال (  19 - كوفيد فايروس كورونا ) تفش ي جائحة منذألول مرة  ا

وتجاوز تبعاتها ة حالجائهذه إرادة مجموعتنا اإلسالمية في مساعيها ملواجهة مما يعكس  ،العاملي تزال تعصف باالقتصاد

      .الصحية واالجتماعية واالقتصادية من خالل التعاون املشترك بين الدول األعضاء واملجتمع الدولي

 

تمثل  ،االستراتيجية العشرية ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية حرازها في إطار إالتطورات الهامة التي تم  وفي هذا اإلطار فإن

 
ً
املحافظة على القيم األساسية  ونتطلع إلى أن تواصل تحقيق أهدافها املرجوة، وفي مقدمتها ،خطوة جوهرية نعتز بها جميعا

جابة السريعة للجائحة التي يمر وكذلك االست ،الريادة، والسرعة والقدرة على التكيف"و لالستراتيجية التي شملت " املبادرة، 

 والتفاعل مع التغيرات التي فرضتها  .جمعأبها العالم 
ً
عبر التطوير  وإعادة صياغتها ،على تغيير مسار العوملةاقتصاديا وتنمويا



وضمان تعزيز األداء املؤسس ي والفاعلية التنظيمية للمجموعة، وتكريس مبادئ الحوكمة، إلى واإلصالح الفعال، باإلضافة 

 للتعامل مع املستجدات االقتصادية واالجتماعية
ً
 جامعا

ً
 عاما

ً
 .االستدامة املالية على النحو الذي يجعل منها إطارا

 

 على ضمان 
ً
مواصلة فإنه يتعين  ،تنفيذ االستراتيجية العشرية بالكفاءة والفاعلية املطلوبةمواصلة العمل والتطوير في وعمال

املتمثلة في  الراهنة التحديات مع للتعامل واألجهزة التابعة ملجموعة البنك اإلسالمي للتنميةجهود كافة املؤسسات  تظافر 

على جميع املستويات  االزدهار و االستدامة التنموية  لتحقيق ،ملرحلة ما بعد الجائحةاالقتصادي املرن  االنتعاشالتركيز على 

والعمل على تحقيق التوازن املطلوب بين تغطية االلتزامات التمويلية حيال الدول األعضاء من  ،الدولية واإلسالمية واإلقليمية

 االستغالل األمثل االبتكار في من ناحية أخرى، هذا إلى جانب (AAA)التصنيف االئتماني املمتاز  للبنك ناحية، والحفاظ على 

 .املوارد لتوسيع نطاق أثرها اإلنمائي، والتوزيع الرشيد لهذه يضمن االستدامةبشكل  للموارد

 

وما تضمنه من محاور استراتيجية هامة، والتي تتمحور  اإليجابية للبرنامج الخماس ي للرئيس بالنتائجكما ال يفوتني التنويه 

بما يضمن تطوير وصوله للمستفيدين عبر الالمركزية  ،لإلنمائيين ملؤسسة بنكالتحول مواصلة  تدعمحول أولويات أساسية 

واالنتقائية املؤثرة للصدارة في خدمة التنمية عبر الحوكمة القوية ونهج التخطيط املتكامل ودعمه بمهارات عالية املستوى 

ع عمليات التمويل عبر توظيف حلول التكنولوجيا وتسرياملالي ورفع كفاءة التدخالت لخدمة الدول األعضاء  اإلطار واستدامة 

  . ةفي مباشرة دوره لتحقيق األهداف االستراتيجي من املبادرةالبنك لتمكين 

 

، وتعظيم فائدة القدرة على ربط األنظمة املعلوماتية لألسواق تحسينتضم  كما نتطلع بطموح إلى مستقبل االستراتيجية التي

واالندماج للثورة الصناعية الرابعة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي، وموائمة توجهات املمارسات التجارية  املضافةالقيمة 

  أجل التنمية.  منإعادة تنظيم املالية اإلسالمية و في البنى التحتية املواتية لسالسل القيمة الخضراء، 

 

الشراكات وتعزيز دورها كأداة أساسية لرفع كفاءة العمل التنموي، وأود كذلك أن أشيد بالتوجه الخاص بإعطاء األولوية لبناء 

وجهود البحث  وذلك بالنظر إلى أهمية هذا الدور في تحقيق أهداف التنمية املستدامة، ودعم الشباب ورواد األعمال،

  .عاليةوالتمكين االقتصادي للمرأة، وتطوير القطاعات الواعدة ذات القيمة املضافة ال والدراسات العليا،

 

وعلى صعيد مواكبة االبتكار في املبادرات املتعددة املحاور، فإننا نشيد بمبادرات البنك املتعددة في هذا املجال التي شملت 

الشراكة مع منظمة األمم املتحدة إلطالق مبادرة لالستفادة من التمويل االجتماعي اإلسالمي مثل الزكاة والصدقات للتخفيف 

الشراكة  مع البنك الدولي لزيادة استخدام االستثمارات طويلة األجل في التمويل اإلسالمي بهدف التوسع من آثار الجائحة، و 

نحو مجموعة أوسع من املؤسسات املمولة، ومبادرة استحداث صندوق خاص للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ، حيث تشكل في 

 ملسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية ف
ً
 ي الدول األعضاء.مجملها دافعا

 

أطلقتها وتنفذها املؤسسة الدولية  املتقدمة التيفي مراحلها  كما يتعين التنويه بمبادرة املساعدة من أجل التجارة للدول العربية

 إلى أن 
ً
اإلسالمية لتمويل التجارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وعدد من الوكاالت املعنية التابعة لألمم املتحدة، متطلعا

 إلى أفاق تنموية أوسع وتكامل اقتصادي تقدمةفي مراحلها امل نعزز 
ً
  رفع معدالت التجارة العربية البينية، وصوال

ً
أكثر عمقا

 
ً
  .وتأثيرا



 

 ذلكل كويش، املاضيةسنوات البالتعاون الوثيق واملثمر مع البنك اإلسالمي للتنمية على مدار كل االعتزاز مملكة البحرين تعتز و 

 
ً
الطرق، كمشاريع في مجاالت متنوعة  ،الرائدة في اململكةالتنموية لشراكة في تنفيذ العديد من املشاريع ل نموذجا راقيا

والطاقة، وتطوير شبكات نقل املياه، والحاضنات الزراعية، وتنمية الثروة السمكية، إضافة إلى دعم ومساندة القطاع الخاص 

 .ورواد األعمال وقطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة

  

 وختام
ً
 عن مشاعر االمتنان والعرفان  ا

ً
تضانها الجتماعنا الح الصديقة أوزباكستان لجمهوريةال يسعني إال أن أعرب مجددا

 كل التوفيق والسداد
ً
 لالجتماع ولكم جميعا

ً
 .هذا، وللبنك اإلسالمي للتنمية على حسن اإلعداد والتنظيم، متمنيا

                                                     

 ،،،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 


