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ً
يسرني في البداية أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على استضافتها
ألعمال االجتماع السنوي ملجلس محافظي البنك اإلسالمي للتنمية ،وعلى ما لقيناه من حفاوة االستقبال في ظل اجتماعاتنا
السنوية لهذا العام.
وأود أن أعرب عن خالص الشكر واالمتنان ملعالي األخ الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
على الجهود املبذولة لالرتقاء بمنظومة البنك اإلسالمي للتنمية لتسجل انجازاته في صدارة املؤسسات التنموية العاملية الساعية
ً
لتحقيق األهداف التنموية الدولية في الدول األعضاء وفي أوساط جالياتها حول العالم ،إضافة إلى جميع املبادرات الساعية على
تطوير آليات العمل في املجموعة على نحو يكفل املواكبة واملساهمة الفاعلة على النطاق الدولي في ظل املستجدات واملتغيرات
ً
االقتصادية والتنموية على الساحتين اإلقليمية والدولية ،سائال املولى عز وجل أن يوفقه في خدمة نهج املجموعة ودولها األعضاء.
وأود كذلك أن أشيد بجهود األخوة أعضاء مجلس املديرين التنفيذيين في مباشرة العمليات واألنشطة اإلنمائية املختلفة بأقص ى
درجات الحرفية وبروح املبادرة والرغبة الصادقة في اإلنجاز واالرتقاء بمستوى عمليات البنك.
ونود أن نعبر عن ثقتنا باستمرارية جهود التعافي والتعامل املباشر مع شتى أنواع االزمات الصحية واملالية والبيئية ،والتي تعمل
الدول على كبح آثارها املترتبة على االقتصاد العاملي ،مما يعكس إرادة مجموعة البنك في مساعيها في دفع عملية التعافي ورفع
قدرات الصمود واالستدامة ملواجهة آثارها وتجاوز تبعاتها الصحية واالجتماعية واالقتصادية من خالل االرتقاء بالتعاون املشترك
وخلق شراكات مبتكرة بين الدول األعضاء واملجتمع الدولي واجهزته املتخصصة لتجاوز جميع التحديات في هذا املجال.
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وال يخفى على مجلسكم املوقر املتغيرات املتمثلة في العديد من التحديات املتزامنة ،بما في ذلك مستويات الديون ،وتشديد
ً
شروط التمويل ،وتزايد تكاليف االقتراض ،وضغوط معدالت التضخم .حيث خلقت هذه التحديات آثارا متتابعة على سالسل
االمداد العاملية وأوضاع األمن الغذائي ،باإلضافة إلى االرتباط املباشر لهذه االحداث باآلثار البيئية املترتبة على التسارع امللحوظ
لها في هذا النطاق.
وتؤكد أحدث بيانات املؤسسات الدولية املعنية بأن التحديات املذكورة ستسهم في تباطؤ كبير في النمو العاملي في عام 2022م
بسبب تراكم األضرار االقتصادية الناجمة عن الصراعات الحالية والتزايد املضطرد في معدالت التضخم ،واالرتفاعات النوعية
غير املسبوقة في أسعار الوقود والغذاء ،مما يؤثر بشكل مباشر على الفئات الضعيفة من السكان في البلدان املنخفضة الدخل
واملتأثرة بالصراعات.
وفي هذا اإلطار فإننا نؤكد على أهمية التفاعل بشكل عاجل للتعامل مع املتغيرات التي فرضتها االحداث العاملية في اآلونة األخيرة
ً
اقتصاديا وتنمويا على تغيير مسار خطط التعافي وخلق التوازن في املرحلة القادمة لجميع الدول ،بما يشمل إعادة صياغة
السياسات اإلصالحية الفعالة ،باإلضافة إلى استكشاف عوامل الدعم لهذا اإلصالح عبر إعادة تقييم النواحي التشريعية الداعمة
لهذا التوجه والفاعلية التنظيمية ،وتكريس مبادئ الحوكمة ،وضمان االستدامة املالية واالقتصادية والبيئية على النحو الذي
ً
ً ً
يجعل منها إطارا عاما جامعا لتجاوز جميع هذه املستجدات بشتى أنواعها.
ونتطلع بتفاؤل إلى مستقبل نتائج اعمال املجموعة ،وتعظيم فائدة القيمة املضافة لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،وموائمة
توجهات أفضل املمارسات التجارية الدولية لتطوير ودمج البنى التحتية املواتية لسالسل القيمة التوريد الدولية ،وإعادة تنظيم
االهداف ملوائمة حلول التمويل بما يتناسب مع توجهات التمويل املختص باملناخ والحلول املالية اإلسالمية املمكنة لدعم هذا
التوجه من خالل تجربة التمويل اإلسالمي املتخصص من أجل التنمية.
وأود كذلك أن أشيد بجهود بناء الشراكات املتعددة االطراف وتعزيز دورها كأداة أساسية لرفع كفاءة العمل التنموي ،وذلك
بالنظر إلى أهمية هذا الدور في تحقيق أهداف التنمية املستدامة ،وتطوير الجهود التنموية التي تعزز مساهمة املرأة في التنمية
االقتصادية ،وضمان استفادة العنصر البشري من التعليم والرعاية الصحية ،ودعم الشباب ورواد األعمال ،وكافة الدراسات
األكاديمية املتخصصة ،وتطوير فرص نوعية ذات قيمة مضافة عالية.
وعلى صعيد جهود االبتكارات والحلول النوعية ،فإننا نشيد بمبادرات البنك املتعددة في هذا املجال التي تشمل الشراكات مع
منظمة األمم املتحدة وجامعة الدول العربية واملنظمات املتخصصة لدعم التعاون اإلقليمي الداعم للتنمية وتطوير التجارة
البينية وربطها بشكل فعال مع شبكات التجارة الدولية ،وحلول التمويل االجتماعي اإلسالمي ،والشراكة لتطوير مفهوم االستثمار
واالستفادة من الفرص النوعية به ،ومبادرات العلوم والتكنولوجيا ،حيث تضيف جميع هذه املبادرات لسجل مسيرة التنمية
االقتصادية واالجتماعية للمجموعة وللدول األعضاء.
وتؤكد مملكة البحرين اعتزازها بالتعاون الوثيق واملثمر املستمر مع البنك اإلسالمي للتنمية ،حيث يساهم ذلك في تطوير النموذج
الحديث للشراكات الدولية ودعم العديد من املشاريع التنموية الرائدة في هذا اإلطار.
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ونؤكد على الجهود السباقة ململكة البحرين في التعامل مع املستجدات العاملية ً
بدء باملبادرة الشاملة لدعم التنمية املستدامة
ّ
في إطار خطة التعافي االقتصادي متمثلة في إطالق عدد من املبادرات الهادفة إلى تنمية االقتصاد وخلق الفرص النوعية
للمواطنين ،حيث تواصل الجهات املعنية بهذه الخطة الشاملة في اطالق الخطط التفصيلية والقطاعية التي تدعم محاور
الخطة الخمسة املتمثلة في :خلق فرص العمل الواعدة وتفضيل املواطن في سوق العمل ،وتنفيذ املشاريع التنموية الكبرى،
وتنمية القطاعات الواعدة ،وتسهيل اإلجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ،واالستدامة املالية واالستقرار االقتصادي.
ً
كما تم مؤخرا تدشين املنصة االستثمارية ( )invest.bhفي مملكة البحرين ،التي ستتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى الفرص
االستثمارية التي توفرها املشاريع التنموية الكبرى ضمن أولويات خطة التعافي االقتصادي ،بحيث تمكن املنصة املستثمرين من
التعرف على املشاريع الحالية املتاحة لالستثمار إلى جانب املشاريع املستقبلية في اململكة والتي تشمل قطاعات نوعية من ضمنها
القطاع الصناعي والبنية التحتية باإلضافة الى املشاريع السياحية ومشاريع اإلسكان ،ويطيب لي أن أدعو جميع األطراف ذات
العالقة الستكشاف الفرص املتاحة ضمن هذا اإلطار.
ً
ً
وختاما ال يسعني إال أن أعرب مجددا عن مشاعر االمتنان والعرفان لجمهورية مصر العربية الشقيقة الحتضانها الجتماعنا هذا،
ً
ً
وللبنك اإلسالمي للتنمية على حسن اإلعداد والتنظيم ،متمنيا لالجتماع ولكم جميعا كل التوفيق والسداد.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
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