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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 م على سيدنا احمد وعلى آله وصحبه أمجع، .والسما را العامل،  و والاما  احلمد هلل

 .. املوقر                 معالي األستاذ/ سردار عمر زاقوف          

 نائب رئي  مجل  الوزراء وزير االستثمار والتجار  اخلارجية جبمهورية أوزبكستان

 رئي  مجل  احافيي البن  االسمامي للتنمية

 

 .. املوقر           سليمان اجلاسراحمد بن معالي الدكتور / 

 رئي  مجموعة البن  االسمامي للتنمية 

 

 أصحاا املعالي والسعاد  احملافي،  واحملافي،  املناوب، 

 األخو  احلضور الكرام

 السمام عليكم ورمحة اهلل وبركاتهووو

 

حكومة أوزبكستان  ىلكر اجلزيل إأن أتقدم نيابة عن حكومة سلطنة عمان بالشيطيب لي 

واء الضيافة مما هيأ األج جتماع وعلى حسن التنييم وكرما اإلستضافة هذو على إ الاديقة

وتطلعات الدول األعضاء وذل  لتحقيق آمال  19نتشار جائحة كوفيد املناسبة هلذا اللقاء يف ظل إ

احملافي،  وأصحاا أتقدم بالشكر ملعالي رئي  مجل  سمامية يف التقدم والرفعة. كما وأمتنا اإل

 املعالي أعضاء اجملل  املوقرين على جهودهم املتواصلة لدعم مسري  البن .

رئيسا للمجموعة  هو يسعدني أن اتقدم ملعالي األخ الدكتور/ احمد بن سليمان اجلاسر على انتخاب

 ةيف دفع مسري  مجموعالتوفيق والسداد يف تأدية مهامه للسنوات اخلم  القادمة متمنيا له 

بالشكر حنو بناء مستقبل افضل للجميع . وال يفوتين أن اتقدم سمامي للتنمية البن  اإل

والتقدير ملعالي األخ الدكتور/ بندر بن احمد محز  حجار على خدماته املتميز  خمال ترأسه 

التوفيق  مواليت متيزت بالعديد من االجنازات متمن،  له دوا لسنوات اخلم  املاضيةلمجموعة لل

 والنجاح. 



على  ووالعامل،  يف البن   واإلدار  التنفيذية ، والشكر موصول ألعضاء مجل  املديرين التنفيذي

متمن،   والشاملة وترسيخ ريادته يف حتقيق التنمية  إسهامهم املقدر يف تطوير مؤسسات البن 

 هلم النجاح والتوفيق.

سمامي للتنمية والذي كان ومازال شريكًا أساسيًا يف للبن  اإل كما يطيب لي أن أشيد بالدور البناء

التمويل  من خمال مؤسسات البن  املختلفة وصيغ و دعم مشروعات التنمية يف سلطنة عمان

وإننا لنأمل يف أن يتواصل هذا الدور للبن  يف تقديم الدعم واملساند   و املتنوعة اليت يعمل بها

 ملسري  التنمية يف بمادنا وبقية الدول األعضاء يف البن  اإلسمامي للتنمية مستقبمًا.

 

 معالي الرئي و

 

 أصحاا املعالي والسعاد ..

 

وتقرير متابعة تنفيذ االسرتاتيجية العشرية جملموعة م 2020عام لباإلطماع على التقرير السنوي 

االجنازات اليت حققتها نسجل تقديرنا ملستوى البن  والربنامج اخلماسي لرئي  البن  و فإننا 

اجملموعة على صعيد املساهمة يف تلبية االحتياجات االمنائية للدول االعضاء يف مواجهة 

 السعي يف البن  إستمرار نؤكد على اهمية العاملية. و التحديات واملتغريات االقتاادية احمللية و

الرئيسية اليت حددتها االسرتاتيجية العشرية والربنامج اخلماسي لرئي  البن  لتحقيق االهداف 

على تعزيز مساهمة البن  يف جهود التنمية الشاملة للدول االعضاء من خمال  تركز واليت 

يذ الربامج االمنائية الشاملة اليت ترمي إىل حتقيق التدرجيي حملفية البن  حنو تنفوجيه الت

تتناسب مع لفئات الشباا توفر فرص عمل احلد من الفقر ووتسهم يف التنمية املستدامة 

 . متطلبات السوق  

 

إجراءات و مبادرات لتخفيف اآلثار تنمية من سمامي للمجموعة البن  اإلأننا نثمن ما قامت به 

واليت كان من ابرزها و 19النامجة عن جائحة كوفيد ودول االعضاء السلبية على أقتااديات ال

الدول مساعد  و توظيفها يف تعزيز رأمسال البن  وحشد موارد مالية اضافية من اسواق املال 

. إال أن إستمرار والعود  إىل مسار النمو باسرع وقت ممكن االقتاادي لتعايف حتقيق ايف عضاء األ

اجلائحة وتداعياتها ال زال يلقي بيماله على قدرات العديد من الدول يف مواجهة اآلثار 

متتاز ومبادرات مما يستدعي من البن  وضع برامج و االقتاادية واالجتماعية العميقة 



 هذاتلوقت او والعمل يف لدول االعضاء قاري  اآلجل لإلحتياجات لالستجابة يف ابالسرعة واملرونة 

التوجهات فيما إذا كانت تستدعي تطوير للجائحة وعلى تقييم اآلثار االقتاادية طويلة اآلجل 

     .للتعامل معها بفاعلية االسرتاتيجية للبن  

 

 (AAAتانيف إئتماني ممتاز )احملافية على من البن  اإلسمامي للتنمية نشيد بتمكن كما أننا 

أطر وسمامة املركز املالي للبن  قو  عك  ياألمر الذي و مع نير  مستقبلية مستقر  م 2020لعام 

ونتوقع بإذن اهلل تعاىل  . هصولأو همواردإدار  املتبعة يف نيمة احلوكمة والرقابة والتخطيط وأ

لى صعيد عالتقدم يف حتقيق مزيد من جهود االدار  التنفيذية والعامل،  يف البن  إستمرار 

ية لتمكينه من تأدية الستثمارتعييم أداء احفيته اللبن  وركز املالي املوإستدامة تعزيز 

  رسالته يف حتقيق التنمية الشاملة جلميع الدول االعضاء.

 

 معالي الرئي  و

 أصحاا املعالي والسعاد و

 

ختامًا أود أن أكرر شكري وتقديري لرئي  مجموعة البن  اإلسمامي للتنمية ومجل  املديرين 

التنفيذي،  واإلدار  التنفيذية للبن  ومجيع العامل،  فيه و على مجهوداتهم املتواصلة يف خدمة 

ن  لمجموعة املزيد من التقدم واإلزدهار لتحقيق رسالة البلالبن  وأهدافه السامية و متمنيًا 

 وأهدافه اليت أنشأ من أجلها.

حسن  علىمجهورية أوزبكستان حكومة وشعبًا إىل كما أود أن أكرر شكري نيابة عن وفد بمادي 

الضيافة والتنييم وحسن اإلدار  هلذا اإلجتماع و سائمًا اهلل العلي القدير أن يوفق اجلميع ملا فيه 

 . اخلري والنماء لشعوا أمتنا العربية واإلسمامية

 

 والسمام عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

 

 


