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 2018ابريل  4 –تونس 

  

 كلمة 
رئيس الوفد املغريب   

جمللس حمافظي البنك  43لالجتماع السنوي  
 اإلسالمي للتنمية



 باسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على خاتم األنبياء واملرسلين

 

 معالي رئيس مجلس املحافظين معالي األخ محافظ الجمهورية التونسية الشقيقة؛ 

 معالي رئيس البنك اإلسالمي للتنمية األخ الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، 

 أصحاب املعالي والسعادة؛

 حضرات السيدات والسادة؛ 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته؛

تقدم بعبارات الشكر واالمتنان للجمهورية التونسية يطيب لي في بداية هذه الكلمة، أن أ

الشقيقة حكومة وشعبا على استضافتها أشغال هذا االجتماع، وملا لقيناه من حفاوة 

 .حلولنا في رحاب مدينة تونس الجميلة الوفادة منذاالستقبال وكرم 

حجار، والتقدير ملعالي األخ الدكتور بندر بن محمد حمزة  بخالص الشكرأيضا توجه أو 

رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية على جهوده املتواصلة لتطوير مؤسستنا 

التنموية والرقي بها إلى مصاف مؤسسات التنمية الرائدة في العالم. كما اود التنويه 

بحرصه على تجويد خدمات البنك وتوسيع انشطته وتطوير اليات عمله وتعزيز فعاليته 

   االجتماعية لبلدانه االعضاء.لخدمة التنمية االقتصادية و 

والشكر موصول للسادة أعضاء مجلس املديرين التنفيذيين والطاقم اإلداري والفني 

 للبنك على مساعيهم الحميدة لتطوير أداء مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.

 

 معالي الرئيس؛ 

 ؛أصحاب املعالي والسعادة

، نلمس بارتياح ما حققه البنك 2017لسنة باستعراضنا لنتائج البنك االسالمي للتنمية 

 من انجازات هامة سواء على مستوى توسيع نشاطه التمويلي وتحسين نتائجه املالية،

مته وفعاليته لدعم النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي في ااو على مستوى تعزيز حك

 بلدانه االعضاء.

 

 



 : في اإلنجازات هذهتتجلى اهم و 

 الدول    لتمويل التجارة الخارجية لفائدةمن مجموع االعتمادات  % 50رصد اكثر من  ▪

 ؛(مليار دوالر  4.9 األعضاء )

ما يمثل زيادة  وهو تنمية القطاع الخاص عمليات لمليون دوالر   906ما يفوق  اعتماد  ▪

 مقارنة بالسنة املاضية.   %19بنسبة 

جديدة مع الدول  اعداد استراتيجيات شراكة قطريةإعادة تموقع البنك من خالل  ▪

دور املحفز لجذب االستثمارات القيام بتعزيز فعالية تدخالت البنك و و  األعضاء

 .على تقديم التمويلقتصر امل بدال من دوره وتشجيع التجارة

 

 معالي الرئيس؛ 

 أصحاب املعالي والسعادة؛ 

دولية إقليمية و ملجموعة البنك في ظل ظرفية اقتصادية  43ينعقد االجتماع السنوي 

بتواصل املخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا خاصة تتميز 

سعار املواد الرئيسية في االسواق الدولية وتدفق رؤوس األموال خارج أتقلب و 

 والرقمي التكنولوجي والتحول وازدياد حدة املنافسة الدولية الناشئة االقتصاديات 

لدى بطالة ارتفاع مستوى الو  العاملي وتنامي االثار الناجمة عن تغير املناخ واالحترار

  .الشباب

ي تعاني فيه ذفي الوقت الاإلسالمية تحديات متعددة على بلداننا ه الظرفية ذهطرح وت

 .ومحدودية القدرات املاليةالعمومية ضآلة املوارد ه البلدان من ذه

من طرف بلداننا ومن طرف  ةومتواصل ةجهودا متكامله التحديات ذرفع هتطلب يو 

 . مؤسسات التنمية االقليمية والدولية وعلى راسها مجموعة البنك االسالمي للتنمية

اعادة النظر في نماذج التنمية  علىبلداننا جهود  كز تر ان ت ينبغي ،اإلطارا ذفي هو

 االقتصادي التحول  تحقيقو  لتأهيل اقتصاداتهالحد االن  هااملعتمدة من قبل

زيد من التعاون فيما بينها لوضع سياسات ناجعة وبرامج فعالة وعلى امل واالجتماعي

 .الشامل النمو لتسريع معدالت 



لبلدانها  مؤسسات التنميةطرف  من أكبر  اودعم أفضل مواكبةكما يقتض ي االمر 

أكثر إنتاجية حول الهيكلي والتنويع االقتصادي في اتجاه قطاعات حقيق التلتاالعضاء 

 من خالل: تمكن من توفير القدر الكافي من فرص الشغل للشباب

نسيج توسيع و  الخاص القطاع ةيينامدآليات تمويلية جديدة ومبتكرة لدعم وضع  ▪

 .تمويل املشاريع املتوسطة والصغرى واملتناهية الصغرو  املقاوالت

لتمويل املشاريع الكبرى املهيكلة للرفع  تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ▪

 من مستوى التجهيزات االساسية، وتقوية تنافسية البنيات االنتاجية.

توظيف الزيادة في رأسمال البنك لتعبئة املزيد من املوارد املالية امليسرة لتعزيز جهود  ▪

الستثمارات التجارة وادعم لالدول األعضاء في مجال تنويع مصادر التمويل الهادف 

  .والتدفقات املالية بين البلدان اإلسالميةالبينية 

تحسين الشروط التمويلية للبنك بالعمل على مراجعة سياسة تسعيرته في العمليات  ▪

العادية وعمليات التجارة الخارجية لخفض كلفة التمويل على الدول االعضاء من 

 جهة، واضفاء التنافسية على تمويالته من جهة اخرى؛
 

 عالي الرئيس؛ م

 أصحاب املعالي والسعادة؛ 

إن اململكة املغربية تثمن املساعي الحميدة ملجموعة البنك االسالمي ومبادراته الهادفة 

وارساء شراكات قوية بين الدول األعضاء في واالستثمارات البينية الى تعزيز التجارة 

  منظمة التعاون االسالمي.

بمبادرات مجموعة البنك اإلسالمي الرامية الى تطوير وتنوه اململكة املغربية أيضا 

التعاون والشراكة االستراتيجية العربية االفريقية وبالدور الريادي لتعزيز املبادالت 

 يقية.ر التجارية العربية االف

املغرب والسيما بعد عودته إلى احضان اسرته في االتحاد االفريقي ليولي بالغ ان 

البلدان  بينبادرات التي من شانها تعزيز أواصر التعاون االهتمام لكل الجهود وامل

املشاريع  لتمويودعم القطاع الخاص و تطوير املبادالت التجارية البينية و االفريقية 

االنمائية املشتركة ذات البعد االندماجي كمشاريع الطاقة والزراعة والربط البري 

  جنوب. -جنوبوخلق شراكات وفق مبادئ التعاون والتضامن والبحري 



في مارس اإلفريقية  الحر القاريةعلى اتفاقية انشاء منطقة التبادل املغرب توقيع وان 

لخير دليل على مدى العناية التي توليها اململكة املغربية لالندماج اإلقليمي على مستوى  2018

 اقتصاديات دول القارة االفريقية.

مجموعة البنك و اململكة املغربية  التعاون بينمواصلة أود أن أؤكد على  اإلطار وفي هذا 

االسالمي للتنمية لتعزيز الشراكة بين الدول االفريقية جنوب الصحراء وباقي الدول 

آلية روابط االسناد املعرفي تفعيل التعاون الثالثي و من خالل األعضاء في البنك 

املتجددة والفالحة  في مختلف املجاالت مثل التكوين املنهي والصحة والطاقاتاملتبادل 

لنهوض بالتنمية في إفريقيا واإلسهام في تحقيق لك من اجل اذو  والكهربة القروية

 . ناالشاملة لفائدة شعوب التنمية

 

 ؛ معالي الرئيس

 ؛ والسعادةأصحاب املعالي 

 

اسمحوا لي أن أجدد الشكر والتقدير للجمهورية التونسية على حسن وفي الختام، 

ملعالي الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس و  االجتماع السنوي استضافتها لهذا 

  .مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

ي ذوسيكون االجتماع السنوي الا االجتماع السنوي سيثمر قرارات هامة ذوالشك ان ه

املزيد من  ذستتشرف اململكة املغربية باحتضانه العام القادم بحول هللا مناسبة التخا

القرارات والتباحث حول سبل تنزيل الشراكة النموذجية القائمة بين بلداننا والبنك 

 اإلسالمي للتنمية لتحقيق ما فيه خير وازدهار االمة اإلسالمية.

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته. فمرحبا بكم في املغرب


