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 جمهورية أوغندا 

غاديسون، وزير الدولة للمالية الدكتور المهندس أريدرو أجيدرا جبريل  معالي كلمة
والتخطيط والتنمية االقتصادية )المهام العامة( في جمهورية أوغندا خالل االجتماع 

 2018السنوي لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لعام 

 تونس، الجمهورية التونسية 

 2018أبريل  3-5

 السيد الرئيس،
 الزمالء المحافظون،

 تنمية،السيد رئيس البنك اإلسالمي لل
 السيدات والسادة،

 أيها الضيوف الكرام، 
 السيدات والسادة،

 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته،

اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للجمهورية التونسية، حكومة  .1
على كرم الضيافة التي حظينا بها وعلى االستعدادات الممتازة لعقد هذا االجتماع. وشعبا، 

ويسرني كذلك أن أخاطب هذا الجمع الموقر بالنيابة عن حكومة جمهورية أوغندا. وأحذو 
طات التونسية ولمجلس المديرين لللسألعرب عن امتنان وفد بالدي حذو من سبقوني بالحديث 

الفعالة لهذا االجتماع السنوي،  ي للتنمية ورئيسه على االستعداداتوإلدارة البنك اإلسالم
 والضيافة واالستقبال الذين حظينا بهما.
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سيدي الرئيس، أود أن أسجل تقدير أوغندا لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية على االنجازات  .2
ت العديد من هذه المدة، شكل. فخالل 2017ها التقرير السنوي لعام التي حققتها والتي أبرز  

التطورات المشهد العالمي، ومنها اعتماد خطة عالمية جديدة وطموحة ألهداف التنمية 
 المستدامة، واتفاق باريس للمناخ، وغيرها من االتفاقات األخرى التي تعد أوغندا طرفا فيها.

حجار تحت القيادة المتفانية لمعالي الدكتور بندر نجحت والجدير بالثناء أن مجموعة البنك  .3
وضع هيكل تنظيمي جديد وتشكيل فريق إدارة جديد أعتقد اعتقادا راسخا أنه سيقود البنك  في

وكاالت فيتش  للبنكالذي منحته ( AAAإلى آفاق أعلى وسيحافظ على التصنيف االئتماني )
 وموديز وستاندرد أند بورز.

عضاء خالل الفترة من ونالحظ أن مجموع المساعدة اإلنمائية التي قدمها البنك للبلدان األ .4
 2017الصافية سنة  االعتماداتمليار دوالر. وبلغ حجم  100تجاوزت  2017إلى  1974

في  االعتماداتمستوى مقارنة ب %0.4مليار دوالر، أي بانخفاض بنسبة  9.8ما مجموعه 
من الموارد الرأسمالية العادية  االعتمادات. ويعزى ذلك باألساس إلى تدني مستوى 2016سنة 

للبنك كما تمت اإلشارة إلى ذلك في التقرير. لكنني أسجل أيضا أنه بالرغم من هذا االلتزام 
دوالر.  مليارات 6بلغ  2017الهائل لمجموعة البنك، ذكر التقرير أن مستوى الصرف سنة 

من إجمالي  %10دون  ومالي المصروفات، تبقى اأوغند والسيمابلدان منفردة، ال مستوى  وعلى
لقد انخرطنا مع البنك واتفقنا على و مليون دوالر أمريكي.  720 البالغ قدره محفظة البنك

 وضمان جودة التدابير المالية. معينة لتحسين أداء المحفظة  مرجعية مقاييس

واتفقت مجموعة البنك والحكومة األوغندية على العمل من أجل التصدي للتحديات التي  .5
. وإذ مؤخرا المحفظة خالل المهمة التي أجراها المدير العام للعالقات العامة للبنك تطرحها

استكشاف  مواصلةإلى مرة أخرى نمضي قدما وفقا لهذه التوجهات، ندعو مجموعة البنك 
البلدان األعضاء األقل نموا. وينبغي أن يترافق ذلك مع السوق وتعبئة الموارد الميسرة لفائدة 

ل األدوات زيادة مستويات التمويل بتحسين الشروط التمويلية للبنك من خالالتفكير في 
 المصممة على نحو مناسب
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ونحث البنك على استكشاف سبل تقديم الدعم لقطاعنا الخاص. فالقطاع الخاص في أوغندا  .6
ال يزال ناشئا ويجتاز فترة حافلة بالصعوبات الحقيقية. ومن بينها غياب خطوط التمويل 

أمين الضمانات التي يفرضها البنك. وأحث نوافذ القطاع الخاص في مجموعة وصعوبة ت
صمم نموذجا وأداة للتمويل البنك على إيالء اهتمام خاص للقطاع الخاص في أوغندا حتى ت

 يمكن االستفادة منها.

من هذه  11إنشاء مراكز إقليمية، حيث إن فكرة  لنصرتكمسيدي الرئيس، نشكركم مرة أخرى  .7
بدأت تعمل بالفعل كما تمت اإلشارة إلى ذلك. ونرجو اإلسراع بإنشاء المركز الخاص المراكز 

شرق وجنوب أفريقيا في أوغندا من أجل تعزيز الحضور الميداني للبنك في أوغندا منطقة ب
بلدان المنطقة، مما سيزيد ويعزز مشاركته في إدارة محفظته في المنطقة. وفي غيرها من 

ولقد ناقشنا هيه المسألة معكم سيدي الرئيس، وما زلنا نرى أنه نظرا لتنامي المحفظة الخاصة 
بمنطقة شرق وجنوب أفريقيا، فإنه لن يكون باإلمكان إدارة محفظة البنك في المنطقة بفاعلية 

في المنطقة يجعل من أوغندا أكثر قدرة على احتضان المكتب. وقعنا عن بعد، لذلك فإن م
 وال شك ألن ذلك سيسهل الحوار مع الحكومة ومع باقي الشركاء اإلنمائيين في البالد.

وال يفوتني في نهاية كلمتي أن أجدد شكر حكومة بلدي الخالص لمجموعة البنك اإلسالمي  .8
خطة أوغندا للتنمية وفي تمويل التنمية االجتماعية للتنمية على مساهماته الكبيرة في تمويل 

 واالقتصادية ألوغندا بصورة عامة.

 أشكركم على حسن إصغائكم  .9

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 


