
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 و عبد للا ي  الدكتور أمني ل  داتو الكلمة املكتوبة ملعايل 

 

 وزير ديوان رئيس جملس الوزراء والوزير الثاين للمالية واالقتصاد 

 

 عن برواني دار السالم احملافظ املناوب للبنك اإلسالمي للتنمية 

  
  



 بسم للا الرمحن الرحيم 
 السالم عليكم ورمحة للا وبركاته

 
 ، رئيس جملس احملافظني، عمر زاقوف سردارمعايل السيد 

 الزمالء احملافظون، 
 رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 

 والسعادة،   أصحاب املعايل
 الضيوف الكرام،  

 
ربواني دار السالم، عن خالص  القائد األعلى لسلطان الحكومة جاللة ، ابسم امسحوا يل أن أعرب

 هلذه السنة.  مجهورية أوزبكستان على عقد االجتماع السنوي  تقديران حلكومة وشعب 
جملموعة  عايل الدكتور حممد سليمان اجلاسر، الرئيس اجلديد مبأن أرحب ترحيبا  حارا   وامسحوا يل أيضا  
معاليه،   حنن واثقون من أن  و مع جملس احملافظني.  على اجتماعه االفتتاحي   هئ  وأن أُهن    البنك اإلسالمي للتنمية،

التصدي  قدما  ويساعد على  مبجموعة البنكسيدفع  ة،ي مبا له من خربة واسعة وما يتحلى به من روح قياد
 لصعوابت املستقبلية اليت تواجهها األمة.ل

  الدَّؤوبة لنشكر معايل الدكتور بندر بن حممد محزة حجار على جهوده  الفرصةأيضا  أن ننتهز هذه  ونود  
نتمىن  ف .تقدير كبريبهذه اجملموعة  مسامهاته يف منو   وحتظى. هلارائسته  مدة خالل  ة البنك جمموعتعزيز يف سبيل 

 ملعاليه كل التوفيق يف مساعيه املستقبلية. 
 الرئيس،  السيد

 أيّها الزمالء احملافظون،  
ألنشطة االقتصادية العاملية وغريت الطريقة اليت نعيش اب جائحة مرض فريوس كوروان املستجد     أضر تلقد  

حفاظا  على   واملساعدات االسرتاتيجيةتعديالت المن  عددا  . ونفَّذت احلكومات جذري   تغيريا  هبا حياتنا اليومية 
منح  ولقد ستمرار عمل األنشطة االقتصادية خالل هذا الوقت العصيب. وحرصا  على ا االستقرار االجتماعي  

زمخا  لألنشطة االقتصادية ودفعة    -وهلل احلمد   -هذه السنة أمجع  العامل    يف لربامج اللقاحات    الواسع النطاق االنتشار  
 . العاملي   االقتصادي   اإلنعاش كبرية جلهود 



تضطلع بدورها  ،مثل البنك اإلسالمي للتنمية  ،أن نرى أن املؤسسات املالية الدولية أيضا  ع ومن املشج   
ساعدة البلدان األعضاء على التخفيف من آاثر اجلائحة.  ، وذلك مبط يف جهود التعايف األوسعيعلى حنو نش

تقدمي الدعم    الرامية إىل  ،مليار دوالر أمريكي    2.3مببلغ قدره    يةتمويلال  تهنشيد ابلبنك اإلسالمي للتنمية على آليو 
على اقتصادات تلك   أضرارهامن تخفيف الللبلدان األعضاء، وال سيما اهلش ة منها، وإدارة اجلائحة و  الال زم

 البلدان.
: يف سبيل بناء  واإلنعاش والدعم  التصد ي، "السنةهلذه  موضوع االجتماع السنوي   يف هذا السياق يبدو 

البلدان   فقد تصد ت. جد ا  "، مناسبا  اجلائحةالقدرة على الصمود وحتقيق االزدهار للجميع يف مرحلة ما بعد 
وهذا هو  احلياة الطبيعية والثقة.  مستوى  معيَّنا  من ودعمت ،األعضاء واملؤسسات املالية الدولية بسرعة للجائحة

وأودُّ أن أعرض عليكم وجهات نظران بشأن ثالثة جماالت مهمَّة ينبغي  والبناء على حنو خمتلف.  إلنعاش وقت ا 
 أن ينظر فيها البنك.

ترابطا .  يشتد   و   تعقيدا    يزدادالعامل  ف.  الصدمات املستقبلية  يف مواجهةتعزيز القدرة على الصمود    -ال  أوَّ 
  يف بيئة يسودها عدمُ وال بد ، . عليهاوستكون هلا أتثريات القطاعات  خمتلف  تتخللأضحت املخاطر  ومن ث 

ن أُطر  املخاطر املستقبلية. ولذلك جيب أن تتضمَّ  أمامبناء القدرة على الصمود  مواصلة من، بُ والتقلُّ  االستقرار 
والتكيُّف مع املخاطر احملتملة    ،الضعف، وبناء القدرة على الصمود  مواطنمن    اإلمنائية اسرتاتيجيات للحد  لبنك  ا

 .املتعاقبةاخليارات املتاحة لسياسات إدارة األزمات  وجيب أن تتضم ن على اخلصوصاجلديدة. 
يف "جمموعة   ثو ابلبح  املعن   الكيان،  للتنمية"اإلسالمي   البنك  معهد "تشجيع  ويف هذا الصدد، نود  

اجلديدة ودجمها يف أطر   اجلوانب اإلمنائيةالكياانت ذات الصلة للنظر يف هذه غريه من ، على العمل مع البنك"
 .املدى البعيدعلى  ها وتنميتها االجتماعية واالقتصادية محاية منو  على البنك من أجل مساعدة البلدان األعضاء 

منذ تفشي جائحة مرض  ف . البلدان األعضاء يف البنكتعزيز منظومات الرعاية الصحية يف  -اثنيا  
  ، املؤسسات املالية الدولية اومنه معا  ) اجملتمع الدويل   ت مكو  انتعمل  ،ةاملاضي يف السنةفريوس كوروان املستجد 

  ة عادل  بطريقةضمان حصول البلدان على لقاحات عالية اجلودة  على -وهلل احلمد - (البنك اإلسالمي للتنميةك
  لتعزيز التعاون الدويل    وفيما يتعلق ابملستقبل، حنن واثقون، يف الوقت الذي جتري فيه مباحثاتوأبسعار ميسورة.  

ملساعدة    سيما، وال  سؤولامل   املايل  شريك  بدور المكافحة اجلوائح املستقبلية، أبن  البنك سيواصل االضطالع    على
 اإلسالمية خالل هذه األزمات الصحية. اجلاليات

  اختاذ أن تكون البلدان قادرة على من الصمود، البد أيضا   قادر علىمستقبل  احلديث عنويف إطار 
والنهوض  مبادرات لتعزيز املنظومات الصحيَّة على املستوى الوطن. وميكن أن يشمل ذلك حتديث البىن التحتية،  

  يتسق اليت  تعزيز البحث وتطوير األدوية وغريها من العالجات،و تصنيع األدوية واللقاحات واملعدات الطبية ب
اإلسالمي يف جمال الصحة. وبرواني دار السالم  بعضها مع أهداف برانمج العمل االسرتاتيجي ملنظمة التعاون 



  ،مساعدة البلدان األعضاء على تسريع قدراهتا احليوية أته با  ألي   أزمة صحية مستقبلية  يستطيع على ثقة أبنَّ البنك  
  التابعة للبنك. Engageتوسيع مبادرة منصة ب - مثال   -وذلك 

االستخدام املتزايد للخدمات املالية الرقمية أثناء تفشي  ف.  إمكاانت اخلدمات املالية الرقمية  حتقيق   -اثلثا  
يف القطاعات املالية. وقد استفادت األسر واملنشآت    ل التكنولوجي  املزيد من التحو    لتشجيع  فرصٌة ساحنةٌ اجلائحة  

خلدمات مثل التكنولوجيا املالية، واألموال املتنقلة  الصغرى والصغرية واملتوسطة استفادة كبرية من التقدم احملرز يف ا
سريع وآمن   واخلدمات املصرفية عرب اإلنرتنت، وُتُ ك  ُن اخلدمات املالية الرقمية احلكومات من تقدمي دعم مايل  

  فرصا  أنَّ هناك    ومعائحة.  عمليات اإلغالق بسبب اجل" خالل  ايصعب الوصول إليه  اليت"  واملنشآتلألشخاص  
خماطر وصعوابت مرتبطة هبا. ولذلك ميكن   أيضا  ، فإنَّنا ندرك أنَّ هناك ابلتأكيد هائلة الستخدام املالية الرقمية

يف البلدان   ،حمو األمية املالية تشجيع ومنها  ،اخلدمات املالية برقمنةأن يضطلع البنك بدوٍر مهمٍ  يف النهوض 
 األعضاء.
أدعو هللا سبحانه وتعاىل  أبن و ،مثمرةسنة  لبنك اإلسالمي للتنمية لن أختم كلميت متمنيا  أبامسحوا يل و 

 .سواء السبيلمن كل سوء ويهدينا مجيعا    حيفظناأن 
 شكرا . و 


