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 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ 

االجتماعات السنو�ة �جموعة البنك االسالمي لهذا العام  إنابھ  إنھ لشرف عظيم وفخر كب��  �� أن أشارك  ��  

 عن الشعب السودا�ي وح�ومة الف��ة االنتقالية.

ا�جاسر   سليمان  محمد  الدكتور  الرئيس   ملعا��  تقديرنا  وعظيم  و  ��انينا  خالص  عن  أع��  ان  البدء   �� أود 

 للبنك ونتم�ي لھ التوفيق والسداد وا
ً
إلعانة من هللا  سبحانھ و�عا�� �� تنفيذ مهامة بما بمناسبة إختياره رئيسا

 يخدم مصا�ح وطموحات مجموعة البنك و شعوب الدول االعضاء.

املوظف�ن  وكبار  االدارة  ومجلس  ا�حافظ�ن  ونواب  ا�حافظي  للسادة  و�متناننا  شكرنا  �عظيم  أتقدم  كما 

ا للتنمية بمناسبة عقد االجتماع السنوي  البنك االسالمي  لسادس واالر�عون للمجموعة بطشقند بمجموعة 

 بجمهور�ة أوز�كستان. 

 معا�� الرئيس، ا�حضور الكرام

كما �علمون فإن السودان من الدول املؤسسة للبنك االسالمي للتنمية حيث انطلقت أو�� عمليات التعاون مع  

مليار دوالر  أمر��ي  1.7التمو�لة �جموعة  البنك  مبلغ    تدخالت، حيث بلغت إجما�� ال1976البنك منذ العام 

 �غطى عدد   14مليون دوالر  لعدد    499.48منذ ذلك التار�خ، وتبلغ محفظة التمو�ل ا�حالية مبلغ  مبلغ  
ً
مشروعا

  ومشروعات  19- كب�� من واليات البالد �� قطاعات ال�حة واملياه  والكهر�اء والزراعة، ومجا��ة جائحة �وفيد  

مليار دوالر عبارة عن �غطية تأمينية لتعامالت تجار�ة ع��    3.5خدمية متنوعة لتنمية قرى دارفور. هذا بجانب   

 ).  ICIECاملؤسسة اإلسالمية لتأم�ن االستثمار وائتمان الصادرات (
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   حضرات السيدات والسادة 

طيبة مثمرة  ومستمرة مع مجموعة البنك ع�� الزمن، ع�� الرغم تخللها  لبعض ف��ات   ةالقعيتمتع السودان �

وح�ى    2017التوقف و�عليق العمليات �سبب تراكم املديونيات، و�ان آخر �عليق لل�حب �� منتصف  العام  

ون دوالر  عبارة  ملي   123.5مليون دوالر م��ا مبلغ    143.5م. حيث بلغ إجما�� إجما�� املتأخرات مبلغ  2020د�سم��

متأخرات املساهمة �� رأس املال.  وأظهرت بالدنا   عنمليون دوالر  عبارة   20املستحقات واجبة السداد  ومبلغ  

جدية كب��ة ورغبة أكيدة  لتطبيع العالقات حيث تم التوصل التفاقية إعادة جدولة سداد املتأخرات بأقساط 

مليون دوالر ملتأخرات  0.3للعمليات العادية ومبلغ  شهري دوالر كقسط مليون   2.5يتم دفع مبلغ   حيثشهر�ة 

حسب إتفاقية إعادة ا�جدولة.    2025وح�ي أغسطس    2020املساهمة �� رأس املال خالل الف��ة من د�سم��  

ية ال�ي تمر  ، إال أن الظروف االقتصادية والسياسية غ�� املوات  2021وتم االل��ام واالنتظام  بالسداد ح�ي يونيو  

دون الوفاء بتلك االل��امات، وسنعمل جاهدين الزالة تلك العقبات ومواصلة السداد بإذن  قد حالت ��ا البالد 

 هللا.

 معا�� الرئيس ، أ�حاب املعا�� والسعادة

 تواجهھ تحديات إقتصادية هي
ُ
 م��ال�ا

ً
�لية  كما �علمون فقد ورثت ح�ومة الف��ة االنتقالية �� بالدنا إقتصادا

 يتسم بنقص حاد �� السلع  
ً
 صعبا

ً
 ماليا

ً
األساسية مثل الوقود،    واإلحتياجاتعميقة �� ظل عزلة دولية ووضعا

 الوطنية.  العملةا�خ�� والدواء وت�خم جامح وتدهور �� قيمة 

ا�ح��   املستوي  ع��  �ورونا  �جائحة  الواسع  االنتشار  بالطبع   
ً
تفاقما الوضع  زداد  اإلقتصادي ومما  واإلغالق 

�� ف��ة ا�جائحھ من العام املا��ي وتضامنت تلك العوامل مع  إحتاحت    بجانب �وراث الفيضانات ال�ي البالد 

�عضها البعض مما جعل  من أمر البحث عن الدعم  والتضامن الدو�� واالقلي�ي قضية حتمية لبالدنا. األمر 
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،  �� ظل ظروف و بيئة عاملية ومحلية صعبة �سبب جائحة  2021الذي فرض علينا إعداد موازنة العام املا��  

�ورونا وتحديات اقتصاد يتطلع للنمو والتطور وا�خروج من  سنوات العزلة ومحدودية الوصول للمساعدات و  

 .املوارد ا�خارجية

 معا�� الرئيس ، أ�حاب املعا�� والسعادة

تمرت لعشرات السنوات مما جعل م��ا دولھ هشة �عت�� السودان من الدول ا�خارجة من الن�اعات وال�ي إس

�عا�ي من مخاطر وعبء الديون ا�خارجية، ولقد شرعت ا�ح�ومة  االنتقالية �� معا�جة األوضاع اإلقتصادية  

اإلصالحات   و  اإلجراءات  من  عدد  إتخاذ  تم  حيث  اإلقتصادية.  اإلدارة  سؤ  من  طو�لة  ف��ات  عن  الناجمة 

 تقرار اإلقتصادي والتنافسية االقتصادية �� ��اية املطاف. اإلقتصادية ��دف لتحقيق اإلس

�عادل عبء الديون �� بلدي مرت�ن من حجم الناتج ا�ح�� االجما�� مما يحتم علينا الطلب من ا�جتمع الدو��  

او تحفيف أعبا��ا من أجل اإل�عاش  السريع إلقتصادنا، و�تطلب ذلك العمل  لديون والدائن�ن ضرورة إلعفاء ا

 لضمان تمو�ل تنموي مستدام وتفادي الدخول �� حلقات جديدة من الديون ��جز عن تحملها أو الوفاء 
ً
معا

 ��ا.

لبالدنا   الباب  فتح   �� املع��  القدح  لإلرهاب  الراعية  للدول  األمر�كية  القائمة  من  السودان  إلزالة  �ان  لقد 

ا�� تاسيس عهد جديد من التنمية املستقرة واملتواونة لإلندماج  والت�امل مرة إخري مع النظام املا�� الدو�� و�الت

 لشعبنا.
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 معا�� الرئيس ، ا�جمع الكر�م

)، فقد تم وضع خطة COVID-19ا�ح�ومة مل�افحة جائحة �ورونا (بذل��ا    ع�� الرغم من ا�جهود املضنية ال�ي

)  نحو Subsidiesتتضمن توجيھ الدعومات (أس��اتيجية لتعبئة موارد إضافية ع�� املدي�ن القص�� واملتوسط،  

االنفاق االجتما��، وتوحيد سعر الصرف، وتحديد أولو�ات اإلنفاق العام، ال زالت بالدنا تحتاج للدعم املا��   

االصالح االقتصادي واإلستجابة �ش�ل فعال مستمر وسريع للتعا��  ن�ج  الدو��، ح�ي تتمكن من اإلستمرار ��  

 من ا�جائحة. 

واالستجابة  ونقد للتأهب  خطتھ  إطار   �� ا�جائحة   �جا��ة  لنا  البنك  قدمها  ال�ي  الكب��ة  املساهمة  كث��ا  ر 

 �� تخفيف   35.50االس��اتيجية ل�جائحة،  فقد خصص لنا مبلغ  
ً
مليون دوالر أمر��ي األمر الذي ساهم  كث��ا

 <�جائحة ع�� املواطن�ن السوداني�نآثار ا

 حضرات السيدات والسادة  

كب�� إعتبار  وضع  تم  خططنا  للقطاع    لقد   �� الدافعة   بإعتباره   التنمو�ةا�خاص  والقوة  الرمح  رأس 

با�حياة  والطموحة   إ�شاءللنمواألقتصادي ع��   النابضة  الفرص  و�فساح ا�جال لالجيال الصغ��ة والشابة 

دي وز�ادة االنتاج ع�� ��جيع  مبادرا��م  ا�خاصة ال�ي تجعل م��م  للمساهمة �� إنجاح خطط النمو  االقتصا

 ال غ�ى عنھ �� سبيل تحقيق للتنمية  االقتصادية املستدامة واملنشودة. 
ً
 فعاال

ً
 محر�ا

املعدل االستثمار، و قانون  و�ستقطاب    ولتحسن بيئة االستثمار القانون  االستثمارات فقد عملنا ع�� إجازة 

القطاع�ن العام وا�خاص ، و�ان ذلك ذا أهمية ك��ي �� مجال وضع إطار قانو�ي ومؤس��ي �ساعد    ب�ن  لشراكةا

�� إستقطاب اإلستثمارات األجنبية وا�حلية ومشروعات املنظمات الدولية ال�ي تدعم تنمية وتطو�ر القطاع 

 ا�خاص.
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 معا�� الرئيس ، ا�جمع الكر�م

الدين �عت�� أولو�ة �� رؤ�تنا التنمو�ة القومية ، و�� هذا ا�خصوص فقذ إن أمر معا�جة عدم إستدامة إعباء  

يونيو    28بتار�خ      ) HIPCs) �� مبادرة الدول الفق��ة املثقلة بالديون (Decision Pointوصلنا نقطة إتخاذ القرار (

نا نحو ا�حصول ،  واالتفاق مع دول نادي باريس ويعت�� ذلك مرحلة مهمة وتار�خية تمهد الطر�ق لبالد 2021

ا�خارجية �� إطار املبادرة املعززة للدول الفق��ة املثقلة بالديون. ولقد أقر جميع أعضاء نادي لديو��ا    ع�� إعفاء

و�عفاء  لتخفيف  السودان  �حوجة  تأكيدهم  بجانب  إجرا��ا  تم  ال�ي  الكب��ة  االقتصادية  باالصالحات  باريس 

مليار دوالر و�عادة   14,1إتفاقية مع دائ�ي نادي باريس لشطب  مبلغ ديونھ وتحقيق استدام��ا، حيث تم توقيع 

مليار دوالر من جملة ديون السودان ع�� دول نادي باريس. األمر الذي يضع أساس جيد لتحقيق   9,4جدولة  

طموحاتنا �� مجال تحقيق النمو االقتصادي الشامل واملستدام وكذلك مجا��ة تحديات االصالح االقتصادي 

 �ة الفقر. ومحار 

السودان مؤسسات  ع��    وسيعمل  بمساعدة   االقتصادية  االصالحات  وت��ة  مجال �سريع   �� مواصلة جهوده 

�االت التنمية الدولية و�ل شر�اء التنمية لتحقيق نمو إقتصادي مستدام وشفاف  و�يئة إستثمار  و التمو�ل و 

) �� مبادرة الدول الفق��ة  Completion pointاالكتمال (جاذبة �� بالدنا. كما ستتواصل ا�جهود للوصول لنقطة  

 ). HIPCsالدول الفق��ة املثقلة بالديون (

الدول االعضاء للوصل لنقطة  السابق ع��  بذل جهود ملساعدة �عض   �� للتنمية  البنك االسالمي  لقد عمل 

املبادرة   القرار��  لنا ونحن نبدأ  اتخاذ  البنك  الوصول لنقطة   ، لذا نحن نلتمس مساعدة ودعم  رحلتنا نحو 

  . )HIPCsاالكتمال �� الدول الفق��ة املثقلة بالديون (
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 معا�� الرئيس ، ا�حاب املعا�� ا�حافظ�ن ونواب ا�حافظ�ن ،ا�جمع الكر�م  

 
ً
ال يفوت�ي �� ا�ختام ، إال أن اتقدم �عظيم إمتناننا وخالص تقديرنا وشكرنا �جمهور�ة أوز�كستان ح�ومة وشعبا

ع�� كرم الضيافة وا�حفاوة وحسن التنظيم  واالهتمام باملشارك�ن الذي إلتمستناه عند وصولنا لهذه  البالد  

ا ملعا��  موصول  والتقدير  أجزلھ  والشكر  وا�جميلة،  العليا �جموعة  الرائعة  واالدارة  ا�جاسر  الدكتور  لرئيس 

�� إنجاحها وتحقيق أهدافها، ونت�ي    سيسهمالبنك ع�� حسن ال��تيب والتنظيم ا�حكم لإلجتماعات األمر الذي  

ان تتوطد عالقاتنا مع مجموعة البنك �� هذه املرحلة ا�حرجة من تار�خ بالدنا. وان��ز هذه الفرصة ألوكد لكم 

 للعمل معا لتعميق عالقاتنا و�ستدامة الشراكة بيننا �� سبيل تحقيق أهدافنا  وطموحاتنا املش��كة.   ال��امنا

 

 والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته.
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