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 :كلمة

 معايل

 (Санжар Муканбетов) موَكنبيتوف َسنجار

 قريغيزستان مجهورية وزراء رئيس انئب

 للتنمية اإلسالمي البنك جملموعة واألربعني الثالث السنوي االجتماع يف

 (م2018 ، أبريل 5 إىل 3 من تونس العاصمة يف املنعقد)

 (ابلروسية: األصل)

________________________________________________________ 

 البنك، حمافظي جملس رئيس معايل

 ،نياملناوب نيواحملافظ نيمعايل احملافظ

 حجار، بندر الدكتور للتنمية، اإلسالمي البنك جمموعة رئيس سعادة

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

الكرمية  تهماضيافل والبنك تونس جلمهورية امتناننا عن قريغيزستان، مجهورية حكومة عن نيابة أعرب، أن يل امسحوا

 .اليوم نشاطنال املمتاز وتنظيمهما

 ابلتعاون ذةاملنف   املشاريع هموتس. للتنمية اإلسالمي البنك مع للتعاون خاصة أمهية قريغيزستان مجهورية حكومة تويل

 مع التعاون رنقد    إننا. بلدان أهايل حياة نوعية وحتسني التحتية البنية تطوير يف وإجيابية ملموسة مسامهة البنك مع

 .قةاحملق   النتائج حيث من ومفيداا  الا فع   ونعتربه بنكال



3/5 

 جمموعة يف وسائر األعضاء للتنمية اإلسالمي البنك مع النشط التعاون مبواصلة اهتمامنا عن نعرب الصدد هذا ويف

 .العربية التنسيق

 املستديرة املائدة اجتماعات يف الفع الة ملشاركته عرفاننا عن للتنمية اإلسالمي للبنك ألعرب الفرصة هذه أغتنم أن وأود

 جمموعة مع ابلتعاون الجتماعات هذه تنظيم   ولتنسيقه م،2017و م2014و م2009 األعوام يف ب شكيك يف

 .العربية التنسيق

 حضرات السيدات والسادة،

 تكون أن ميكن للتنمية، اإلسالمي البنك مع لتعاونل نعتربها واعدة، هامة، مناحي على حدة على أعكف أن أود

 .لتنميةل اإلسالمي البنك يف األعضاء البلدان مجيع يف بل فحسب قريغيزستان يف ل مفيدة هانتائج

 اإلسالمية املبادئ إعمال يف التعاون ملواصلة استعدادها تؤكدفيها،  الوطنية التنمية أولوايت من انطالقاا  ،قرغيزستانإن 

 .قريغيزستان يف القتصادي اجملال يف املتبادلة لعالقاتعلى صعيد ا

 الوطنية املنتجات تصدير بزايدة القتصاد تنويع خالل من اإلمجايل احمللي انجتها منوحتفيز  قريغيزستان علىويتعني  

 .ضافيةاإل ستثماراتال واجتذاب

 اقتصاد استحداث على للرتكيز مستعدون حننو . اهلدف هذا لتحقيق مهمة آلية مبثابةيفيد  إسالمي اقتصاد بناء إن

 .الجتاه هذا يف ملموسة تدابري اختذان وقد إسالمي،

األساس  أُقيم للتمويل: اإلسالمية املبادئ إلعمال الالزمةاملسبقة  الشروط كل  قريغيزستان مجهورية يف قد ُهي  ئت فاليوم

 فنتوقع(. صكوك) للتحويل إسالمية قابلة سندات مالية تنفيذ إصدار بوسائل منها السديد، التقنيين والقانوين

 .الجتاه هذا يف مسريتنا يف للتنمية اإلسالمي البنك مع على حنو مثمر التعاون من الستفادة

 .جمال النقل احلاضر هو الوقت يف وفر النجاحأالذي يشهد  للتنمية سالمياإل بنكال مع التعاون جمالإن 

 منظومة من جزءاا  متث  ل اليت ، قرغيزستان يف السريعة الطرق مد إلعادة مشاريع بتنفيذ على حنو نشط اليومونقوم 

 .الدويل النقل
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 كربى فيما خيص  أبمهية يت سم القطاع هذا يف فإن العمل البحر، ل منفذ هلا إىل انمية، دولة قريغيزستان ولـم ا كانت

 .الفقر انحية مكافحة من نواٍح منها بلدان،

 جمموعة للصني، الغربية احلدود حىت"، الذي ميتد رتتوروغ    -شكيكب  " طريق أتهيل عادةحُت لُّ إب املثال سبيل علىف

الذين  السياح تدفق وزايدة ،اخلارجية التجارة حتفيزو  عبور، بلدبصفته  قريغيزستان إمكاانت إبراز  -املشكالت   من

 .العظيم احلرير طريق يسلكون

 للنقل التحتية البنية لتطوير املواتية الظروف هتيئة النهوض ابلعمل من أجل نواصل ه جيب  علينا أنأن وقصارى القول

 .املناسبة املشاريع تنفيذ خالل من الدويل والشحن

 والسادة، حضرات السيدات

 الزراعي يلقتصادا قطاعفحصة ال، الزراعة هو الرئيسي استخدامها جمالُ  هامة مائية موارد قريغيزستان مهوريةإن جل

  .٪90 تزيد على املياه استخدام من

 املروية زايدة األراضي مساحة لزايدة إمكاانت هناكف. منها٪ 20 وهنُ رير ل ُيستغل إل هنر 3000 زهاء لدانب يفومثة 

 .كبرية

 أن ميكن للتنمية، اإلسالمي البنك مع لتعاونل واعداا  جمالا  أيضاا  يـُع د الري تطوير إىل أن الصدد هذا يفويشار 

 .الريف أهايل ونزوح الفقر ومكافحة ئيالغذا األمن قضااي حل من ذلك مثالا  – كبري  فمضاع   أتثري له يكون

 .كبرية  وأمهية ملموس إجيايب اجتماعي أثر اجملال هذا يف املشاريع حلسن تنفيذ سيكونو 

 الذي يكفل عافية ،النقية الشرب مبياه األهايل تزويد هي جمالت أمهية تقل ل أخرى جمالتيف  لتعاونوميكن ا

 البنك على أيضاا  الشأن هذا يفنعو  ل و  ،ابملاء التزويد خدمات لنوال األهايل األقصى احلد ضماننعتزم  . إنناألمةا

 .اا كبرياا لناشريكبصفته  للتنمية اإلسالمي
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 ."كوم ااتز " مشروع هوف ههذ كلميت  يف إليه أتطرق أن أود الذي لتعاوناملتصل اب األخري املوضوعأما 

 .حكومتنا صم مته د،للبل الرقمي لتحولل برانمج  " كوم  ااتز "

يف الصميم من شواغلها  واضعةا  اإلنسان، ختدم وشفافة، منفتحة دولة بناء يتمث ل يف الربانمج هذا من اهلدفإن 

 .األعمال بيئة هاحتسين عن فضالا  ،مبستوى جودة معيشته والرتقاء هتعليمو  وصحته تهحريو  هحقوقو  حياته

 شريكنا للتنمية، اإلسالمي البنك تعاون أمهية عن خيص تنفيذه حد  ت ول حرجففيما . ضخم وطين مشروع إنه

 .الويف القدمي

 والسادة، حضرات السيدات

 الدرجات العليا ؤكدهت األمر الذي العامل، يف الدولية املالية املؤسسات أهم إحدى للتنمية اإلسالمي البنكلقد غدا 

 .مجعهأب الدويل اجملتمعمن  احرتاممن و  عاملي اعرتاف وما حيظى به من األبرز، التصنيف وكالت ه إايهامتنح اليت

 ابفتتاح قريغيزستان مجهورية بترح    ،سدة أعلى أخرى على صعيد الزدهار للتنمية اإلسالمي البنك وتوخياا لرتقاء

 .بلدان يف مواصلة توسيع نطاق حضوره وتدعم فيه األعضاء البلدان يف له جديدة مكاتب

 حكومة إن. عارياملش تنفيذ وسرعة   جودة   ، وعلى صعيدتعاوننا على صعيد اا إجيابي سيتجس د ذلك نعلى قناعٍة أبإننا 

 .قريغيزستان مجهورية يف للتنمية اإلسالمي البنك ممث  لية افتتاح يف دعمها كل  لتقدمي أهبةمت قريغيزستان

 .نجاحبكل  ال اليوم اجتماعناتكلُّل أعمال  أمتىن أن اخلتام يفوأستجيز 

 .جيدة اا وآفاق كبريةا   إمكاانتٍ  بلداننال نوحيدوين اليقني أب

 .إلصغائكم شكرا


