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 احملافظنيرئيس جملس 
 أصحاب املعايل احملافظون واحملافظون املناوبون

 رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية
 أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

 أيها الضيوف الكرام
 سيدايت وساديت

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
ابألصالة عن نفسي وابلنيابة عن حكومة وشعب ليبيا، يسعدين أن أتقدم أبطيب التحيات، وعميق 

اجلمهورية التونسية، وشعبها الشقيق، التقدير واالمتنان، إىل فخامة الرئيس التونسي وإىل حكومة 
الستضافة هذا االجتماع، وتوفري كافة التسهيالت اليت تعمل على إجناحه، وعلى حسن االستقبال، 

 ودقة التنظيم وكرم الضيافة.
كما ال يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر للعاملني ابلبنك اإلسالمي للتنمية وعلى رأسهم معايل رئيس 

تنمية على اجلهود اليت يبذهلا لتطوير أداء البنك وعلى اإلجنازات اليت مت حتقيقها يف البنك اإلسالمي لل
سبيل خدمة شعوب الدول األعضاء واجملتمعات اإلسالمية، وأن أهنئ نفسي وأهنئكم مبسرية ثالثة 

 وأربعون عاماً من النجاح املستمر جملموعتنا البنك اإلسالمي للتنمية.

 السيد الرئيس؛
 عايل احملافظون؛أصحاب امل

يف ظل املتغريات العاملية املتسارعة، وما تفرضه من التحدايت، ومن أمهها التغريات اليت متر ببعض 
مناطق الدول األعضاء اليت أحدثت أزمات انعكست آاثرها السلبية على مداخيل الدول ومعدالت 

نا أمام حتدي قوي يتطلب تفعيل النمو مما أثر على االستثمار وتدفق املساعدات الرمسية، إذ جند أنفس
آليات العمل اإلسالمي املشرتك وتظافر اجلهود ملواجهة تلك التحدايت واملتغريات لتحقيق مزيدًا من 
التكامل اإلقليمي بني الدول األعضاء فهي يف حاجة ماسة هلذا التكامل يف هذه اآلونة أكثر من أي 

 وقت مضى.

 السادة والسيدات؛
موعة البنك اإلسالمي من تقدم يف اجملاالت املختلفة، إال إننا يف ظل األزمات إذ نشيد مبا حققته جم

األعضاء ومن بينها ليبيا، وخاصة تلك اليت تعاين املتعاقبة واملتغريات املتسارعة اليت متر ببعض الدول 
ك من أزمات سياسية فرضت تداعيات اقتصادية وأمنية مصاحبة، فإننا نتطلع إىل قيام جمموعة البن
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اإلسالمي للتنمية ببذل مزيدًا من اجلهود ملساعدة الدول األعضاء يف مواجهة تلك األزمات واخلروج 
 منها أبقل اخلسائر املمكنة، ويف هذا اإلطار فأننا أنمل ونتطلع إىل قيام جمموعة البنك مبا يلي: 

األعضاء مبا يسمح إعطاء املشورة والدعم الفين لتوفري البيئة االستثمارية املناسبة يف الدول  ▪
ابستقطاب رؤوس األموال وإنشاء املشروعات الصناعية والزراعية واخلدمية إلجياد املزيد من 
 فرص العمل وذلك للحد من ظاهريت البطالة والفقر اللتني تعاين منهما معظم الدول األعضاء.

 دة.دعم وتعزيز برامج التعاون بني الدول األعضاء لتحقيق التكامل يف جماالت عدي ▪
املسامهة يف معاجلة تداعيات الظروف الراهنة يف العديد من الدول األعضاء اليت قد يتطلب  ▪

الكثري منها الدعم واملساعدة العاجلة ملواجهة االحتياجات الطارئة والظروف غري املتوقعة يف 
 املستقبل.

رية متمثلة إعطاء اهتمام خاص للدول األعضاء اليت ختيم على اقتصادايهتا مؤشرات سلبية خط ▪
 يف العجز املايل الضخم الذي تعانيه وخباصة الدول اليت متر أبزمات سياسية متفاقمة.

 السيد الرئيس؛
 أصحاب املعايل احملافظون؛

ختامًا أودُّ التأكيد على أنه ال بديل أمام دولنا عن التظافر واإلخاء والتعاون والتكامل ووحدة الصف 
 طموحاهتا املشروعة.واحتاد الكلمة، حىت حتقق 

كما ال يفوتين أن أجدد أمسى آايت الشكر وعميق االمتنان جلمهورية تونس الشقيقة رئيساً وحكومة 
وشعب، على كل ما لقيناه من حفاوة وحسن استقبال يف هذا البلد املضياف، وأن أسجل الشكر 

التنظيم املمتاز هلذا االجتماع، كما والتقدير جلميع العاملني يف البنك وأجهزته املختلفة الذين سامهوا يف 
يسعدين أن أؤكد أن ليبيا رغم الظروف احلالية الصعبة اليت متر هبا، ال زالت مستمرة لدعم ومساندة 
جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف مسريهتا لتحقيق أهدافها النبيلة يف خدمة ودعم جهود التنمية 

 حتقيقاً لرفاهية شعوهبا. االقتصادية واالجتماعية يف الدول األعضاء
 متمنياً لكم التوفيق وألعمالكم هذه كل النجاح..

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
 

 د. أسامة سعد محاد           
 وزير املالية          
 دولة ليبيا           


