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 كلمة
 أجاي ولد المختار األستاذ معالي

 موريتانياعن جمهورية  المحافظ
 )األصل عربي(

  بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني

 معالي الوزير المكلف بالمالية في دولة إندونيسيا الشقيقة
 أصحاب المعالي الوزراء والمحافظون ورؤساء الوفود

 رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةمعالي 
 السادة المدعوون

يسعدين مبناسبة التئام هذا احملفل الذي جيمعنا سنوياً أن أشاطركم فرحة تالقينا اليوم يف هذا الربع القصي 
 والعزيز من عاملنا اإلسالمي.

إهنا فرصة مثينة للتشاور والتبادل فيما بيننا ولتقييم مستوى أداء مؤسستنا وتدارس السبل الكفيلة باالرتقاء 
به، كما أهنا أيضًا فرصة لتدارس سبل مواجهة التحديات التنموية املشرتكة، تلك التحديات اليت أمجلها 

، أمجلها يف تباطؤ النمو العاملي م املعروض على مجعكم املوقر2015التقرير السنوي احلافل حلصيلة 
وتناقص التدفقات حنو بلداننا واستمرار البطالة والفقر وتقلبات أسعار املواد األولية وتأثريات التغري 
املناخي دون أن يغفل ذلك التقرير استمرار املخاطر اجليوسياسية والتهديد اإلرهايب وأزمات الالجئني 

 واألوبئة اجلديدة. 

  أصحاب المعالي،
 سيداتي وسادتي،

أوّد يف البداية أن أتقدم بالشكر جزيله واالمتنان موفوره حلكومة وشعب إندونيسيا على الضيافة الكرمية 
والرعاية األخوية اللتني أحطنا هبما منذ أن المست أقدامنا هذه األرض الطيبة وأن أنوه بالثقة 

البنك اإلسالمي للتنمية على ساحة االقتصاد وباملصداقية الكبريتني اللتني باتت حتظى هبما جمموعة 
 والتمويل اإلسالمية والعاملية.
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إن هذه املؤسسة اليت أطفأت مشعتها األربعني قبل سنة من اآلن، ظلت يف قلب املسرية التنموية لعاملنا 
ال اإلسالمّي خالل العقود املنصرمة، مواكبة اإلصالحات والتحوالت وموفرة الدعم الفين واملايل الفع

للدول األعضاء ومادة جسور التقارب بينها ومعززة تكاملها، وقد حظيت الدول األقل منوًا يف هذا 
 اإلطار مبعامالت تفضيلية كرمية.

لقد ساعد البنك اإلسالمي للتنمية من جهة أخرى يف تطوير رؤية خاصة للتنمية البشرية مستوحاة من 
ضعه يف قلب اهتماماهتا، كما تسعى إلبراز الوجه الناصع تنشد االزدهار لإلنسان وتالتعاليم اإلسالمية 

واملشرق لإلسالم عرب تشجيع تثمري الوقف، ودعم اهلندسة املالية والصريفة اإلسالمية واعتماد صور متويل 
شرعية مبتكرة مقدمًا بذلك إضافة نوعية للساحة املالية الدولية هي اآلن موضوع اهتمام بالغ من لدن 

مؤسسات التمويل العاملية، كما حظيت اجلاليات اإلسالمية واملرأة والشباب بلفته خاصة مراكز البحوث و 
 تذكر وتشكر.

 أيها السادة والسيدات،
إن هذا االجتماع ذو طعم خاص إذ نودع فيه األب املؤسس، نودعه رغم أنه باق يف قلوبنا، فقد وسم 

 هذه املؤسسة بطابعه املميز.
لبنك اإلسالمي للتنمية بدون معايل الدكتور أمحد حممد علي، لكنها سنة من منا كان ميكن أن يتصور ا

 اهلل اليت ال مبدل هلا. 
معايل الرئيس املؤسس، ما كانت تلك النتائج املشار إليها آنفًا لتتحقق لو ال هنجكم املتميز يف القيادة، 

 بنك.ولوال اإلخالص والتضحية وروح اإلبداع اليت حتليتم هبا طيلة رئاستكم لل
لقد كنتم احلاضن والراعي واملواجه والقدوة، تعهدمت هذه املؤسسة بالرعاية وهي غضة ورويتموها بالقيم 
الفاضلة فصلب عودها وتفتقت أزهارها وأينعت مثارها، وها هي الشعوب اإلسالمية جتنيها اليوم على 

ائية وطرق معبدة شكل جامعات ومستشفيات وسدود ومساحات مروية وجممعات سكنية وحمطات كهرب
ومطارات، إىل غري ذلك من املرافق واملنشآت اليت غريت مالمح دول عديدة وعادت باألثر اإلجيايب 

 امللموس على حياة مواطنيها. وها انتم تغادروهنا اليوم وهي يف أوج ازدهاراها. 
 ما أروع أن يسلم اإلنسان املشعل بشعور الواجب املؤدى. 

موعة للسنة املنقضية تشهد لكم. وأوّد أن أتوقف فقط عند الزيادة املطردة إن احلصيلة املشرفة للمج
يف السنة املاضية رغم سياق دويل معقد ومتأزم خلق ظروفاً  %13لصايف االعتمادات الذي تطور بنسبة 
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ومعطيات جديدة وأعاد ترتيب االلتزامات واألولويات، كما ال يفوتين أن أذكر بتوقيع إطار الشراكة مع 
 بنك الدويل، وبإنشاء صندوق احلياة واملعيشة على سبيل املثال ال احلصر.ال

وإننا على يقني من أن الرؤية االستشرافية للعشرية القادمة اليت هي قيد اإلعداد من طرف جمموعتنا 
ستحمل املزيد من املبادرات واإلصالحات، كما أننا واثقون من أن مرشح اململكة العربية السعودية الذي 

دمته لرئاسة البنك يف املرحلة القادمة سيكون خري خلف خلري سلف. أن السرية الناصعة هلذا املرشح ق
ومستواه العلمي العايل وجتربته املهنية الثرية تشكل ضمانات على استمرار بل وتطوير هنج النماء والتوسع 

عدادنا التام للعمل معه سوياً حنو آفاق جديدة، وانتهز هذه الفرصة ألهنئه وألعرب له عن دعمنا وعن است
 على جناح مهامه اجلديدة

 أيها الجمع الكريم،

بالدي، اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية، يف السنوات الست األخرية تطورًا كبريًا على مجيع شهدت 
، ومتت السيطرة على التضخم يف حدود %5،5األصعدة. فقد فاق معدل النمو السنوي يف هذه الفرتة 

. كما مت على سبيل املثال ال احلصر تشييد أكثر من %2دل عجز امليزانية ظل دون ومع 3%
كم من الطرق واجناز مشاريع عمالقة يف جمال املاء )أفطوط الساحلي(، والطاقة حيث أصبح 3000

انتاج البلد يفوق حاجاته اآلنية ويتم حاليًا تصدير الطاقة إىل اجلارة السنغال. كما متت توسعة ميناءي 
نواكشوط وانواذيبو وتشييد مطار جديد وبناء جامعة مكتملة الكليات. مت كل هذا لوجود رؤية واضحة 
لدى احلكومة تستفيد من دروس املاضي، تعبئ كل املوارد الداخلية أواًل وتتوجه إىل الشركاء ثانياً مبشاريع 

بين ثقافة األداء وتطمح ملموسة تستجيب للحاجيات األساسية للتنمية. رؤية ترسخ احلكم الرشيد وت
 لكل ما يعزز االندماج مع دول اجلوار.

وقد واكبت بكل سخاء جمموعة التنسيق وعلى رأسها البنك اإلسالمّي للتنمية كل املشاريع العمالقة اليت 
مت اجنازها مؤخرًا أو اليت هي طور اإلنشاء: أفطوط الساحلي، أفطوط الشرقي، مشروع حبرية أظهر، 

اء ذات البعد االندماجي مع دول احمليط، مشروع املطار اجلديد، املركب اجلامعي مشاريع الكهرب
 اجلديد..اخل. فلهم منا ولكل الشركاء اآلخرين كل الشكر واالمتنان والعرفان.

ال خيفي علينا وال عليكم أن طريق التنمية والتحول االقتصادي طويل ومعقد، كما  وال خيفي عليكم ما 
يشكله تراجع أسعار املواد األولية وعلى رأسها احلديد الذي يعترب املورد األساسي للميزانية املوريتانية، من 

تعزيز املكاسب دعم لبالدي من أجل أثر سليب. هلذا وذاك فإنين أمتىن عليكم من هذا املنرب تكثيف ال
 وامتصاص أثر األزمة اليت يشهدها العامل حالياً.
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فبدعمكم ومواكبتكم سنتمكن من استغالل ثروتنا السمكية اهلائلة، واستغالل أراضينا الزراعية اخلصبة 
فرص االستثمار يف ومواردنا املائية الوفرية، وتكوين مصادرنا البشرية املشهود هلا بالتميز والنبوغ وتطوير 

 بالدنا مما سيعود بالنفع على شعبنا وشعوب املنطقة، وهو لعمري ما تسعون إليه.

 سيداتي سادتي،

لن يفوتين يف ختام كلميت هذه أن أهنئ أمانة املؤمتر الواحد واألربعني على حسن وإحكام التنظيم، وأن 
ء على مستوى املقر أو على مستوى أشيد بنشاط وحيوية أطقم جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية سوا

مكاتبكم الفرعية. كما أحيّي روح التعاون السائدة بني البنك ومكاتب احملافظني من جهة وبينه وبني 
 املصاحل احلكومية القطاعية من جهة أخرى.

إذن اهلل وختاماً، وإذ أتطلع إىل أن يكون اجتماعنا هذا، حمطة بارزة يف مسرية بلداننا حنو التنمية الشاملة ب
أجدد باسم بالدي خالص امتنان الشعب واحلكومة املوريتانيني جملموعة البنك اإلسالمّي للتنمية ملا ظلت 

 تقدمه من دعم مايل وفين قيم السرتاتيجياتنا ومشاريعنا التنموية.
 –صدق اهلل العظيم  –وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون 

  محة اهلل تعاىل وبركاته.وأشكركم والسالم عليكم ور 

 


