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 سردار عمر زاقوف  معالي األستاذ/

الخارج�ة                 والتجارة  االستثمار  ووز�ر  الوزراء  مجلس  رئ�س  نائب 

رئ�س مجلس محافظي البنك اإلسالمي    -في جمهور�ة أوز�كستان

  للتنم�ة

الد�تور/  م الجاسر  عالي  سل�مان  بن  مجموعة   -محمد                                             رئ�س 

 البنك اإلسالمي للتنم�ة

 معالي السادة الوزراء المحافظون والمحافظون المناو�ون  

 الحضور الكر�م ... ... السیدات والسادة 

أتوجه    سعدني�ُ  أن  البدا�ة  لجمهور�ة  واالمتنان    لشكرا  جز�ل�في 

الكر�مة    ىعل  اوشع�ً   ،وحكومة  ،ق�ادةً   الشق�قة  وز�كستانأ استضافتهم 

وحرصهم   ،االستق�ال و�رم الض�افة  حفاوةما لمسناه من  الیوم، و   االجتماعاتن

على استضافة وتنظ�م هذا الحدث المهم �التعاون مع إدارة البنك اإلسالمي  

زمة  أرغم الظروف والمتغیرات الدول�ة غیر الموات�ة في ظل تداع�ات    ؛للتنم�ة

،  بدوام التقدم واالزدهار  وز�كستانأفي  شقائنا  فخالص تمن�اتنا أل  ،19-كوفید

عداد والتنظ�م الجید  القائمین على اإل  جم�عول  ،دارة البنكإلوالشكر موصول  

 . لهذا العام مجلس المحافظین تالجتماعا



(3) 

محمد بن سل�مان الد�تور/    لمعاليوال �فوتني أن أتقدم �خالص التهنئة  

مجموعة البنك اإلسالمي  ل  رئ�ًسا�مناس�ة تول�ه مهام منص�ه الجدید    الجاسر

ق�ادة دفة العمل في مجموعة  ، ونتمنى لس�ادته التوفیق والسداد في للتنم�ة

المقبلة المرحلة  التنموي  النحو    ؛البنك في  الدور  النجاح وتعز�ز  مز�د من 

البنكالفعّ  �ه مجموعة  تقوم  الذي  �الشكر والتقدیر  ،  ال  د  هْ جَ لاونسجل هنا 

بن حمزة  لد�تور/ بندر  معالي ا  ،للرئ�س السابق لمجموعة البنك  الملموس

 تمن�اتنا لس�ادته �التوفیق. مع خالص  ،حّجار
 

 السیدات والسادة  

وفي القلب منه عالمنا   –  أجمع  �شهد ف�ه العالم  ،وقتالیوم في    نلتقي

س�اس�ة  -اإلسالمي   وشدیدة واجتماع�ة    ،واقتصاد�ة  ، متغیرات  متسارعة 

لقت �ظاللها على االحت�اجات والتحد�ات التنمو�ة في مختلف دول  أالدقة  

ین�غي علینا جم�ًعا  ف   في مجموعة البنك،  وفي مقدمتها الدول األعضاء  ،العالم

مستمرة،    تزالأن ُنقّر �صعو�ِة ما �شهُده العالُم حالً�ا من أزمٍة متفاقمة، ال 

 .وظهور متحورات جدیدة لهذا الفیروس  19-نت�جة لتفشي فیروس �وفید

فقد ضر�ت هذه األزمُة االقتصاَد العالمي، وأدخلته مرحلًة غیَر مسبوقٍة من  

 لالر�ود، تجاوزت في حدِتها وتداع�اِتها االقتصاد�ِة واالجتماع�ِة والصح�ة �
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 ،االقتصادي  الر�ودِ األزماِت السا�قة التي شهدها العالم، وذلك نت�جًة آلثاِر  

العدیدِ   نشطةِ األ   تعلیقِ و  المناطقِ   االقتصاد�ة في  العالم  من  وظهور   ،حول 

المرت�طة    تحد�اتُ ال�أتي في مقدمِتها    ؛االقتصاد�ة األخرى   عدد من التحد�اتِ 

بتوفیِر التمو�ِل الالزم لبرامِج   متعلقةُ ، و�ذلك التحد�ات البتزاید معدالت الفقر

 ومختلف برامج التنم�ة.  الرعا�ِة الصح�ِة واالجتماع�ة

 

تمو�ِل   فجوةِ فقد نتَج عن تفشي جائحِة �ورونا معاناُة الدوِل النام�ة من  

التعافي من فیروس   تر�لیون دوالر في اإلنفاق العام على تدابیرِ   1قدرها  

في التمو�ل نقِص  مع    ،المتقدمة  لدانِ ه في البُ إنفاقُ   �ما یتمُّ   ، مقارنةً 19-كوفید

تحتاجه   عامالذي  في  الدوُل  المسارِ إل�قائِ   2020  تلك  على    الصح�حِ   ها 

  ، تر�لیون دوالر  1,7قدره    2030أهداف التنم�ة المستدامة لعام    لتحقیقِ 

 �شكٍل ملحوٍظ في عام ال�شر�ةِ   التنم�ةِ وهو ما انعكس على انخفاِض مؤشِر  

تظل قض�ة تمو�ل  ، لذلك  1990ألوِل مرة منذ بدِء ق�اِسه في عام    2020

الدول على   قدرة  المحددات لمدى  أهم  أحد  للتنم�ة  الالزمة  الموارد  وتعبئة 

ذلك   و�قتضيا في تنفیذ برامج ومشروعات التنم�ة المستدامة،  السیر قدمً 

و  العمل  الالشراكات  العقد  تكث�ف  والقطاع  الحكومات  بین  خاص  فاعلة 
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لتوفیر االحت�اجات  مؤسسات التمو�ل اإلقل�م�ة والدول�ة  و والمجتمع المدني  

 .التمو�ل�ة المتزایدة

على التحرك السر�ع من  الثناء  و اإلشادة  ل  سجّ نود أن نُ   ،وفي هذا اإلطار

من خالل شراكة    زمة مواجهة هذه األ لل مجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ة  بَ قِ 

وضع حیث  ،  مع عدد �بیر من المنظمات والمؤسسات الدول�ةمثمرة تنمو�ة  

والالبنك  ا للتأهب  االسترات�جي  قدره    تصديلبرنامج  مل�ار   2,3(بتمو�ل 

دوالر)، الذي یهدف إلى دعم جهود الدول األعضاء للوقا�ة من تداع�ات 

الصح�ة أو   لطوارئ لسواء ما یتعلق �التأهب واالستجا�ة    ،فیروس �ورونا

األهم�ة   غا�ة  في  أمر  وهو  وانعاشها،  االقتصاد�ة  القطاعات    لجم�عدعم 

غلب القطاعات االقتصاد�ة في ا مع التأثر الشدید ألالدول األعضاء خصوًص 

 وفي مقدمتها القطاع الصحي. ،الدول األعضاء
  

للتنم�ةمجموعة  ندعو    ، ومما سبق اإلسالمي  بتنوع   ،البنك  تتمیز  التي 

 النهج   من خاللالعمل  واستمرار  ها  جهودمواصلة  ل،  وتكامل أنشطتها التنمو�ة

المؤسسات المال�ة مع  للتعاون    -ونراه النهج األمثل  -الذي تتبناه  التشار�ي  

العر��ة التنسیق  مجموعة  في  اإلقل�م�ة  و ،  األعضاء  التمو�ل  مؤسسات 

األخرى  الضخمة    ،والدول�ة  التمو�ل�ة  لالحت�اجات  مشتر�ة  تمو�الت  لتوفیر 
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تتطلبها   االقتصاد�ة التي  التداع�ات  لمواجهة  األعضاء  الدول  جهود 

  ،خرى األ  مشروعات التنم�ةزمة �ورونا، إلى جانب استمرار  أل واالجتماع�ة  

التحت�ة    خاصةً  البن�ة  وت�سیر   الالزمةمشروعات  اإلقل�مي  الر�ط  لتحقیق 

األ الدول  بین  المشترك  واالستثمار  البین�ة  النمو التجارة  وتحقیق  عضاء 

 المستدام. 

 

 السیدات والسادة،  

المصر�ة  تعمل   الشاملة والمستدامة  لحثیث    هدٍ �جَ الدولة  التنم�ة  تحقیق 

التي   ،2030من خالل استرات�ج�ة وطن�ة وطموحة متمثلة في رؤ�ة مصر  

ال�ُ  الثالثة؛  األمم�ة  التنمو�ة  األ�عاد  مع  و تتسق  االقتصادي،  عد  ال�ُ عد 

وال�ُ  البیئي،االجتماعي،  الناجح  الدولة    تواصل�ما    عد  التطبیق  استكمال 

  الذي بدأته مصر في ، و وطني لإلصالح االقتصادي واالجتماعيال  برنامجلل

  ، اله�كلي ل�عض القطاعاتإجراءات لإلصالح    تضمنیحیث  ،  2016  نوفمبر

وتنو�ع اله�كل اإلنتاجي بتحفیز القطاعات التي وفي مقدمتها قطاع الطاقة، 

 ج وترت�ط �عالقةٍ نتِ والمُ   قوتخلق فرص العمل الالئ  ،حقق ق�مة مضافة عال�ةتُ 

واالتصاالت    ،والزراعة   ،الصناعة  :ومنها  ،مع �اقي القطاعات  قو�ةٍ   تشا�ك�ةٍ 

المعلومات،   اتخاذ  �ما تضمّ وتكنولوج�ا  البرنامج  منن   صالحات اإل  العدید 
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زمة من القوانین والتشر�عات التي تهدف إصدار حِ �التشر�ع�ة والمؤسس�ة  

الخاص إلى    جم�عها القطاع  المشروعات، وتشج�ع  إقامة  إجراءات  ت�س�ط 

تنفیذ  العلى   في  المصر�ة    ،المشروعاتمشار�ة  الدولة  تعمل  لتحفیز  �ما 

المستدام  استثمارات   النمو  وتحقیق  الخاص  تالقطاع  خالل  كث�ف من 

جود وتحسین  التحت�ة  البن�ة  في مشروعات  العامة  بتنفیذ  تاالستثمارات  ها 

 .ذات األثر االقتصادي واالجتماعيمن المشروعات القوم�ة الكبرى  عددٍ 

 

في     المصر�ة التي نفذتها الدولةُ إلصالحات االقتصاد�ة الجادة  ا  حققتوقد  

إ�جاب�ة   طفرةِ   والتوسع في ش�كاِت و�رامج الحما�ة االجتماع�ة  األخیرة  عواماأل

المصري قد   االقتصاد  الدول  حیث،  شهدها  المؤسسات  �إشادة  ، ة�حظیت 

  زمة فقبل هذه األ   ،جائحة �وروناعلى الصمود في مواجهة    تهعززت قدر و 

معدلُ  حوالي    النموِ   بلغ  العام  5,6االقتصادي  من  األول  النصف  في   %

أقل من    19/2020 إلى  ال�طالِة  معدُل  وانخفض متوسُط  %،8وانخفض 

  .اعامً  15نحو  ذله من قل معدلٍ لى أإُمعدِل التضخِم 

دول العالم سرعة التحرك لمواجهة الجائحة  �لت أزمة �وفید على َض فرَ وقد 

ف  �ذلك مضاعفة الجهود لالستمرار في تحقیق أهداو والتعافي من تداع�اتها،  
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ا �اتخاذ  المصر�ة سر�عً كت الدولة  طار تحرّ التنم�ة المستدامة، وفي هذا اإل 

التوازن   حققت  ،ومدروسةٍ   واضحةٍ   طةٍ اعتمدت على خُ   ،است�اق�ةٍ   س�اساتٍ 

الحفا  استمراِر    ظبین  و�ین  األساس�ة  المواطن وضمان حقوقه  على صحِة 

الفئات والقطاعات المتضررة من   جم�عتستهدف  عجلة النشاِط االقتصادي، و 

الجائحة �ما �شمل تط آثار  التخف�ف من  بیق س�اسات نقد�ة ومال�ة  أجل 

 . تحفیز�ة لدعم هذه الفئات والقطاعات

على لَ مِ عَ �ما    �التر�یز  الجائحة،  ظل  في  أولو�اتها  ترتیب  على  مصر  ت 

لقطاع  المخصصات  وز�ادة  ال�شري  المال  رأس  في  الصحة االستثمار  ي 

التعافي یالء االهتمام �القطاعات التي تتسم �المرونة والقدرة على  �والتعل�م، و 

تُ   ،السر�ع التي  الواعدة  القطاعات  النمو مثّ و�ذلك  لدفع  أساس�ة  ر�یزة  ل 

والصناعة  المعلومات،  وتكنولوج�ا  االتصاالت  مثل  والمستدام،  الشامل 

التحو�ل�ة، والزراعة، والمشروعات الصغیرة والمتوسطة، ودمج القطاع غیر  

ل التحت�ة  البن�ة  ودعم  المالي،  الشمول  وتعز�ز  إطار الرسمي،  في  لرقمنة 

تعز�ز التوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجدیدة  

 .خضر، والتعافي األوالمتجددة
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 السیدات والسادة، 

ال بدا�ة لمسیرة  إ ما حققناه من نتائج ومؤشرات إ�جاب�ة ما هو    نأا  ك تمامً درِ نُ 

  ستكمال الضي قدًما  المُ كید على  ألدینا عزم  ننا  أال  إ  طو�لة من العمل الجاد

ال بوجود شراكة  إ  ا أن �ل ذلك لم �كن لیتحقق�ًض أ  ُندِرك ، �ما  هذه المسیرة

  األطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني   جم�عفاعلة بین  

والدول�ةإلى   واإلقل�م�ة  المحل�ة  التمو�ل  مؤسسات  في   ،جانب  �أتي  التي 

 عضًوا   تعتز �كونها  فمصر التي  اإلسالمي للتنم�ة.ا مجموعة البنك  مقدمته

تعتز   للتنم�ة،  اإلسالمي  للبنك  المؤسسین  األعضاء  �الشراكة  ا  �ًض أمن 

التنمو�ة المتمیزة مع مجموعة البنك على مدار أر�عة عقود ونصف، والتي 

مل�ار دوالر    13تتجاوز    �ق�مةٍ   امشروعً   344عن تمو�ل  حتى اآلن  ثمرت  أ

تبلغ    ،جاري تنفیذها  امشروعً   56، ومكتمًال   امشروعً   292منها  أمر�كي،  

أهمها قطاعات الطاقة  مل�ار دوالر تغطي مختلف مجاالت التنم�ة  3ق�متها 

.. والتعل�م  والصحة  والزراعة  والتمو�ل  والصناعة  التحت�ة  و�عمل    والبن�ة 

ال التعاون  هذا  مواصلة  على  وهذه  مالجان�ان  الفاعلةثمر  والتي   ،الشراكة 

في القاهرة،   إنشاء مقر إقل�مي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنم�ةتعززت �

البنك  والذي لنشاط  قو�ة  دفعة  للمؤسسات و�دعم    ،�عطي  التنموي  الدور 
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الجوار العر�ي مصر فقط بل في دول    ل�س في  ،األعضاء في مجموعة البنك

 .واإلفر�قي

 

أتوجه  و  أن  إال  �لمتي  ختام  في  �سعني  والتقدیر    -ا  مجددً   –ال  �الشكر 

لهذه   الجید  والتنظ�م  اإلعداد  على  للتنم�ة  اإلسالمي  البنك  لمجموعة 

الشق�قة على   وز�كستانلجمهور�ة أاالجتماعات، �ما أكرر شكري وامتناني  

الیوم،   الجتماعاتنا  الكر�مة  جم�عً خالص  استضافتها  لكم  بدو تمن�اتي  ام ا 

 التوفیق والنجاح. 

 

 والسالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته...                        


