
 
 

 

 

ي مرص ا اإلقليمي البنك اإلسالمي للتنمية يفتتح مقره  
 
  ألول ف

 

 

م الشيخ ن    عن  أعلنت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  -   2022،    يونيو   -  شر ي القاهرة ليصبح أول مركز    اإلقليمي   مكتبها تدشي 
فن

ي مرص، وذلك عىل  
تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح    2022االجتماعات السنوية للمجموعة    هامش انعقاد إقليمي لها فن

ي الدول األعضاء بالبنك  ا ، والذي يشارك فيهالسيسي 
 ، إىل جانب العديد من مسؤوىلي  وزراء االقتصاد والتخطيط والمالية فن

ي 
العديد من  مناقشة    ، بهدفالحكومات والمنظمات الدولية واإلقليمية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية والمجتمع المدنن

ك  ة  .    القضايا االقتصادية والمالية والتنموية ذات االهتمام المشتر وينضم المقر الجديد لسلسلة من فروع المجموعة المنتشر

ي عدة دول عىل مستوى العالم 
ي تعمل  ، والفن

ن    عىل تر ة تزيد عن خمس وأربعي  دعم أهداف التنمية المستدامة لما لها من ختر

    . من سكان العالم 5من كل   1سنة لتلمس بذلك حياة 

ن كل من الحكومات والقطاع الخاص وذلك من أجل إضافة قيمة ملموسة إىل اقتصادات   اكات بي  تسىع المجموعة إىل بناء شر

  ،النمو الشامل والمستدامثالث محاور رئيسية وهي محاربة الفقر، تحقيق  ومجتمعات الدول النامية .ويتحقق هذا من خالل 

ن الدول األعضاء  واالهتمام باالقتصاد األخرصن  ن األوضاع  ،  دولة 57  ا البالغ عدده، باإلضافة إىل تعزيز التعاون بي  بهدف تحسي 

ي    همعىل إيجاد حلول أل   ويرتكز نمط التنمية فن المجموعة.  لكافة أفراد المجتمعاالجتماعية واالقتصادية  
تحديات التنمية فن

تعزيز التنمية القائمة عىل هياكل تمويل أخالقية مستدامة مطابقة و تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة،  و العالم،  

يعة اإلسالمية عىل المدى الطويل  .ألحكام الشر

ي هذا السياق،  
البنك  نمية االقتصادية ومحافظ مرص لدى مجموعة  الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والت  رصحتوفن

 لما َيقُرب من خمسة "  قائلة:   ، االسالمي للتنمية
ّ
متد

َ
ي ت
اكة التنموية مع مجموعة البنك والتر ن مرص بالتعاون الُمثمر والشر تعتر

تجاوز قيمتها 
َ
اتيجية عن محفظة تعاون ت اكة االستر (،  2022مليار دوالر )حتر نهاية مارس    17عقود، أثمرت خاللها هذه الشر

ي تمويل نحو  
ملت الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والزراعة،   673ساهمت فن

َ
دة ش

ِّ
ي قطاعات تنموية ُمتعد

 فن
ً
وعا مشر

ها من المجاالت  ، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والنقل، وغت  والتعليم، والصحة، والمياه والرصف الصحي

 .التنموية المتنّوعة

 

ن مرص ومجموعة البنك باختيار البنك  وأضافت: " ز التعاون بي  عزَّ
َ
ي القاهرة، والذي بدأ نشاطه بالفعل إنت

شاء مقر إقليمي له فن

 للتعاون   2020مع َمطلع عام  
ً
 جديدة

ً
 الذي تقوم به مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وَيفتح آفاقا

ن ّ مت 
َ
ي الدور التنموي الُمت لُيتر

إىل جانب دور   ، ن الجانبي  ن  ي  بي 
التر الجوار  ي مرص ودول 

فن المعنّية  األطراف  والتعاون مع كافة  وعات  المشر إدارة ومتابعة  ي 
ه فن

ن مختلف المؤسسات المالية التابعة لمجموعة البنك    عىل تعزيز التعاون والتنسيق بي 
ً
َيخدمها المكتب، بما ينعكس إيجابيا

ي 
ي واألفريقر    ."ومجتمع األعمال المرصي والعرنر

 

فخامة  بقيادة      المرصيةوتوجه الدكتور محمد سليمان الجاش، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، بالشكر للحكومة  

السنوية   االجتماعات  هامش  عىل  االفتتاح  حفل  الستضافتها  العربية،  مرص  ولجمهورية   ، السيسي الفتاح  عبد  الرئيس/ 



 
ي إنشاء مقر إقليمي لمجم 

: " يأنر
ً
 من حرص مجموعة البنك عىلللمجموعة، مؤكدا

ً
ي مرص انطالقا

تعزيز التعاون    وعة البنك فن

اكات قوية مع مؤسسات القطاع كاء التنمية، باإلضافة إىل إقامة شر ي لحشد   والتنسيق مع شر
 الخاص ومؤسسات المجتمع المدنن

 
 

ي تقع ضمن مسؤولية ال 
ي مرص والدول العربية التر

ي تشمل إضافة إىل  الموارد الالزمة لدعم جهود التنمية فن
، والتر مركز اإلقليمي

 . ن  من السودان، األردن، لبنان، سوريا، العراق، فلسطي 
ً
 مرص، كال

ي رأسمال البنك اإلسالمي 
 : "تعد مرص واحدة من أكتر الدول المساهمة فن

ً
وعن اختيار القاهرة كمقر لهذا المركز، أضاف قائال

 من تم
ً
ي مجاالت  للتنمية. كما أنها من أكتر الدول استفادة

 فن
ً
ي مجاالت التنمية المختلفة، وخصوصا

ويالت مجموعة البنك فن
ة والمتوسطة والصحة والتعليم،  "  والتجارة ودعم القطاع الخاص الطاقة، وتمويل المؤسسات الصغت 

سالمي معهد البنك اإل هي    متخصصة  خمس كيانات  ، إضافة إىل البنك اإلسالمي للتنمية،  المجموعة تضم تحت مظلتها ُيذكر أن  

والذي   المستدامللتنمية،  االقتصاد  لدعم  المعرفة  قائمة عىل  مبتكرة  تطوير حلول  لقيادة  تفويضه  اإلسالمي   تم    ، والتمويل 

ي  المؤسسة اإل 
ي تمثل الذراع التأميتن

ن االستثمار وائتمان الصادرات، والتر ضد المخاطر السياسية وائتمان    للمجموعةسالمية لتأمي 

 صندوق  و سالمية لتنمية القطاع الخاص، ،  المؤسسة اإل ، و الصادرات  
ً
ا المؤسسة الدولية االسالمية لتمويل التجارة، ، وأخت 

اإل  عالتضامن  يعمل  والذي  للتنمية،  والتعليم،  سالمي  الصحية  الرعاية  قطاع  ن خدمات  من خالل تحسي  الفقر  من  الحد  ىل 

ي ذلك
 تمويل فرص العمل.  باإلضافة إىل تقديم الدعم الماىلي لتعزيز القدرة اإلنتاجية بما فن

 

 

 نبذة عن مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية: 

 

ة طويلة تزيد عن ف يتمتع ببنك تنموي متعدد األطرا ن سنة. يضم فن عضويته ختر  فن أرب  ع  57خمس وأربعي 
ً
، حيث  قارات  بلدا

ن عىل ثالث محاور رئيسية وهي محاربة الفقر، تحقيق النمو الشامل  كت 
يعمل عىل دعم أهداف التنمية المستدامة من خالل التر

ي جدة، المملكة  سكان العالم. من  5من كل  1والمستدام واالهتمام باالقتصاد األخرصن ليلمس بذلك حياة  
يقع المقر الرئيسي فن

ي  
ن من كيان واحد إىل   11العربية السعودية ، باإلضافة إىل مراكز إقليمية فن دولة من الدول األعضاء. تطور البنك عىل مر السني 

اإلسالمية لتأمي  ن االستثمار وائتم  ان  معهد البن  ك اإلسالمي للتنمي  ة، والمؤسسة ّ  البنك اإلسالمي للتنمية،  :  مجموعة تتكون من

الص  ادرات، والمؤسسة اإلسالمية لتنمي ة القط اع الخ اص، والمؤسسة ّالدولي  ة اإلسالمية لتموي  ل التج  ارة، وصندوق التضامن  

 اإلسالمي للتنمية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


