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 كلمة
 معالي األستاذ محمد بوسعيد

  المحافظ عن المملكة المغربية
 )األصل عربي(

 

 ؛ جمهورية اندونيسيامحافظ  معالي رئيس مجلس المحافظين
 حمد محمد علي؛أمعالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية األخ الدكتور 

 السادة المحافظين والسيدات المحافظات 
 ؛أصحاب المعالي والسعادة 
   ؛لسيدات والسادةحضرات ا 

 مة اهلل تعالى وبركاتهالسالم عليكم ورح 

على  جلمهورية اندونيسيا الشقيقة أن أتقدم بعبارات الشكر واالمتنان ،أود يف مستهل هذه الكلمة
 حفاوةملا لقيناه من ، و جمللس حمافظي البنك االسالمي للتنمية 41السنوي  استضافتها أشغال االجتماع

بالرتتيبات املمتازة اليت منوها يف ذات الوقت  املضياف هذا البلد رحاب  حلولنا يف منذ  فادةالو االستقبال وكرم 
 .جتماعهذا االوفرت شروط  جناح 

لرئاسته هذا االجتماع الذي  مجهورية اندونيسياأن أهنئ معايل األخ حمافظ هبذه املناسبة  كما أود
 .خلدمة تقدم وازدهار امتنا االسالميةرات هامة إىل قراوبفضل حسن تسيريه اهلل،  بإذن، فيه سنتوصل

ويسعدين باسم اململكة املغربية أن أشيد باخلدمات اجلليلة اليت قدمها معايل الدكتور أمحد حممد علي 
، والتنويه جبهوده الكبرية المة االسالمية طيلة فرتة رئاستهرئيس جمموعة البنك االسالمي للتنمية ملؤسستنا الكرمية ول

اصلة اليت سامهت يف الرقي هبذه املؤسسة اىل جمموعة متويل دولية وتوطيد مكانتها يف مصاف املؤسسات الدولية واملتو 
 للتمويل االمنائي؛

 وكان لك املهيمن خري راع       وكما قال الشاعر جازاك اهلل عن حسناك خريا            

 كما طولت باالنعام باعي      فقد قصرت باالحسان لفظي                                
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اململكة العربية السعودية الشقيقة ملعايل الرتحيب والتأييد والتهنئة ملرشح يسعدين تأكيد كما 
الدكتور بندر بن حممد احلجار لرئاسة جمموعة البنك االسالمي للتنمية، واالعراب ملعاليه عن االستعداد التام 

، مع جملموعة البنك االسالمي للتنمية يف تسيري ومواصلة عملية التطوير لدعم ومساندة اململكة املغربية ملسريته
 .لنجاح والتوفيق يف مهمته اجلديدةالتمين ملعاليه كامل ا

 ؛ معالي الرئيس
 ؛والسعادةأصحاب المعالي  

، نسجل بارتياح هجرية 1436لتنمية للسنة املالية باستعراضنا للتقرير السنوي للبنك االسالمي ل
مستوى تعزيز فعاليته  ، او علىمستوى التوسع يف نشاطه التمويلي ت اليت حققها البنك سواء علىاالجنازا

 يف البلدان واجملتمعات اإلسالمية. ية االقتصادية والتقدم االجتماعيزيز التنمجتويد خدماته لتعاملؤسسية و 

 : ن رصد اهم هذه االجنازات من خاللوميك

  مليار  12 ت فاقيتالائية والتجارة يف الدول االعضاء ل املشاريع االمناعتمادات متوياالرتفاع اهلام يف
 ؛مقارنة مع السنة املاضية % 13بلغت ، اي بزيادة دوالر

  24.5 حوايل بلغت ، اي بزيادة مليار دوالر 6.4ارتفاع اعتمادات التجارة اخلارجية اىل حوايل % 
 مقارنة مع السنة املنصرمة؛

 لتطوير قطاع البنية التحتية يف الدول األعضاء أي ما يفوق ليار دوالرم 3.8 رصد اعتمادات فاقت 
  ؛دات املرصودة للمشاريع اإلمنائيةمن إمجايل االعتما 78%

  336لتمويل مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مقابل  مليون دوالر 740رصد حوايل 
 ؛يف السنة املاضية مليون دوالر

  ليصل جمموعهاالدول األعضاء السرتاتيجية الشراكة القطرية مع بعض مبادرات جديدة 9إطالق ، 
من كفاءة البنك وفعالية  اسرتاتيجية، األمر الذي سيعزز 17خالل السنوات اخلمس املاضية إىل 

 ؛للدول الشريكة تدخالته يف جمال متويل االسرتاتيجيات التنموية

  ممتازيف االحتفاظ بأعلى تصنيف ائتماين البنك استمرار  (AAA)  من وكاالت التصنيف االئتماين
 املايل و دعم املسامهني فيه؛ هالدولية الكربى ، الشيء الذي يعكس سالمة مركز 

  ميدة يف جمال اإلصالح املؤسسي واحلوكمة لتنفيذ خططه االسرتاتيجية احلمواصلة البنك جلهوده
 فز جلذب االستامارات وتشجيع التجارة.وجتاوز دوره التقليدي املركز على تقدمي التمويل إىل دور احمل
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 والرتكيز على خيص استكشاف املشاريع وتقييمها  حتسني مستوى أدائه، سواء فيما يف البنك استمرار
و على مستوى تعزيز دور مكاتبه اإلقليمية لإلسهام بشكل أكار فاعلية يف التنمية أجودة املشاريع، 

  .ءاالقتصادية واالجتماعية يف الدول األعضا

 ؛ معالي الرئيس
 ؛والسعادةأصحاب المعالي 

 كاخنفاض اسعارتتسم بصعوبات متعددة  اجتماعنا اليوم يف ظل ظرفية اقتصادية دولية واقليمية  ينعقد
، ومحائية السياسات النقدية لالقتصادات الكربى اليت ؤ منو اقتصاديات البلدان الصاعدة، وتباطاملواد األولية

، وتواصل املخاطر اجليوسياسية يف منطقة الشرق االوسط البلدان الناميةاىل تدفق رؤوس االموال  علىاثرت 
 ومشال افريقيا وهتديدات خماطر املناخ على املنظومة البيئية واستمرار تفشي بطالة الشباب.

طة ، وفرز حتديات مرتبار منو اقتصادات البلدان االعضاءاىل تراجع مسوقد ادت هذه الصعوبات 
من االقتصاديات الناشئة اليت كانت تتوفر عليها العديد  احلركةتقليص هوامش و باختالل االقتصاد الكلي 

، مما دفع العديد منها اىل اعتماد سياسات تقومي المتصاص هذه الصعوباتللصمود يف وجه  والنامية
  الصدمات اخلارجية الراهنة واملستقبلية.

 واجهةمل يف الدول األعضاء بالتنمية االقتصادية واالجتماعيةلنهوض ل البنك إننا إذ نشيد بإجنازاتو 
لنتطلع اىل تكايف البنك جلهوده لتكون يف مستوى التحديات اليت  ،هذه الصعوبات والصدمات اخلارجية

 ، ومواجهة استحقاقات الظرفيةفيز النمو االقتصادي واالجتماعيتواجه الدول االعضاء ملساعدهتا على حت
 :الصعبة، من خاللالدولية 
   وجتويد خدماته، لتوفري وتوسيع نطاق عملياته  اإلمنائييف تطوير وتنويع نشاطه  البنك استمرار

ادية اليت مواكبة التحوالت االقتصمساعدة الدول االعضاء على ، و خيارات وبدائل متنوعة
 . تشهدها الساحة الدولية

    الدول األعضاء ومواكبة جهودها فيما خيص مواجهة دعم الربامج والسياسات االصالحية القطاعية يف
 .ئة اليت يعرفها االقتصاد العامليالضغوطات اليت تواجه موازناهتا نتيجة لالزمات الدولية الطار 

   ومواكبة املشاريع  الرئيسية يف الدول األعضاء االسرتاتيجيةبالقطاعات مواصلة البنك الهتمامه
وتقوية تنافسية البنيات االنتاجية  وتوفري  ،لتجهيزات االساسيةرفع من مستوى الل الكربى املهيكلة

 شروط االرتقاء االقتصادي واالجتماعي.
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     البنك وجدارته االئتمانية توفري املزيد من املوارد املالية امليسرة عن طريق توظيف الزيادة يف رأمسال
ء على مواجهة التحديات ، وتطوير برناجمه للصكوك االسالمية ملساعدة الدول االعضااجليدة

 االجتماعية كتقليص البطالة والتخفيف من الفوارق االجتماعية واجملالية.
   متويلية مناسبة ذات السحب السريع لدعم بشروط  تفكري يف توفري ميكانيزمات جديدةال

مية ات املالية العمو يف جمال اعداد وتقييم الربامج والسياساالصالحات االقتصادية واملالية خاصة 
 وحفز النمو الشامل؛لتحقيق التنويع االقتصادي 

    حتسني الشروط التمويلية للبنك بالعمل على مراجعة سياسة تسعريته هلامش الربح املطبق يف
العمليات العادية وعمليات التجارة اخلارجية خلفض كلفة التمويل على الدول االعضاء واضفاء 

 التنافسية على متويالته؛
   وتعزيز قدرات الصناديق السيادية يف رات والتدفقات املالية بني البلدان االسالمية دعم االستاما

، وتعميم االستفادة من اقليميةشراكات  وتأسيس ضاء لبناء اسرتاتيجيات استاماريةالدول االع
وتفعيل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  ،اجحة يف جمال االستامار املستدامالتجارب الن

 ؛االعضاء للدفع بعجلة النمو يف الدول وتأهيلهاملقاوالت وتنمية ا
    الدول االعضاء  إلفادةتعزيز دور البنك يف جمال توسيع نطاق الية روابط االسناد املعريف العكسي

 من التجارب الناجحة يف بعض اقطار العامل االسالمي.
   طيين الشقيق للتخفيف من مي العون للشعب الفلسمواصلة البنك جلهوده احلميدة يف جمال تقد

 ، سواء من خالل براجمه التنموية او عرب صندوقي االقصى والقدس؛ معاناته

 ؛ معالي الرئيس
 ؛والسعادةأصحاب المعالي 

إىل واقع  اإلسالميالتضامن  روح لرتمجةذراع  هي للتنمية اإلسالميالبنك مؤسستنا الكرمية  إن 
بفضل اهلل سبحانه وتعاىل ، وبفضل  وستظل، .األعضاءالدول  افةكالتعاون بني  آلية ناجعة لتعزيز و ملموس 

كما   .رسالتها النبيلة  ألداءاهلل قوة ومسوا  بإذن، منارة لتعاون وتضامن شعوبنا ، وستزداد  األعضاءدعم الدول 
 .اإلسالميةمتنا أهذا االجتماع ستتمخض عنه قرارات هامة خلدمة شعوب  أنعلى يقني من  أننا

يسعدين ان اجدد الشكر جلمهورية اندونيسيا الشقيقة على حسن استضافتها هلذا  ،هذه الكلمةويف ختام 
على للتنمية  اإلسالميكما يسعدين أن أجدد الشكر ملعايل الدكتور أمحد حممد علي رئيس البنك   ،االجتماع اهلام

     لية للتمويل اإلمنائي.جهوده القيمة اليت سامهت يف االرتقاء هبذه املؤسسة إىل مصاف املؤسسات الدو 

 .تعالى وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة اهلل                                    


