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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله الكريم

 زياد العذاري السيد معالي 

 المحافظين رئيس مجلسالتونسية جمهورية الوزير المالية ب

 اصحاب المعالي المحافظين ونواب المحافظين

معالي االخ الدكتور بندر بن حمزة حجار رئيس مجموعة 

 البنك االسالمي للتنمية 

 االخوة واالخوات

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

حكومة وشعبا بالشكر الشقيقة  يةتونساللجمهورية لاتقدم 

والتسهيالت المقدمة الجتماعنا هذا. والتقدير على كرم الضيافة 

على  الباجي قائد السبسي  شكر فخامة الرئيسلاأخص بو

اشكر كافة الدول االعضاء على . كما الجتماعنا الكريمة رعايته

، ونتطلع جميعا الستمرار هذا الدعم. لمجموعة البنك دعمها

، كما انوه وانوه بشكل خاص بما حققته المجموعة من اداء

معالي االخ بندر حجار في اعادة هيكلة البنك والسعي بجهود 

 .وموضعته في صدارة مؤسسات التمويل الدولية ئهلتعزيز ادا
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 االخوة واالخوات

باالطالع على التقارير السنوية لكيانات المجموعة، وما 

اذ انوه بما بذل من وتم في مسار تنفيذ االستراتيجية العشرية ، 

ستمرار الجهود الحاجة العلى جهود، اود اعادة التأكيد 

من خالل ذلك ألداء التشغيلي واالنتاجية، ومتابعة التحسين 

 مؤشرات االداء الكمية.

، ومن ذلك  (2020-2018)وانوه ببرنامج العمل للفترة 

اعادة تصميم الهيكل التنظيمي وتقييم قدرات الموظفين، بما في 

ذلك اإلدارة العليا للبنك للتأكد من أن الهيكل التنظيمي الجديد 

والموظفين لديهما القدرات المناسبة لتنفيذ النموذج الجديد 

لألعمال والتشغيل، والعمل على ضمان تنافسية تكلفة 

، واطالق المبادرات السائد في السوقالموظفين وموائمتها مع 

، بان يكون البنك  لالستجابة لتطورات بيئة العمل التنموي

مبادراً يستشرف المستقبل ورائداً بتعبئة الموارد المالية 

والبشرية من أجل تلبية احتياجات الدول األعضاء الحالية 

والمستقبلية على تنوعها، والسرعة والمرونة لالستجابة 

الحتياجات الدول األعضاء، وما يستلزم ذلك من  بشكل أكفأ

تحسين التخطيط المتكامل لربط توزيع الموارد باالستراتيجية 
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وباألولويات، والعمل المؤسسي ووضع إطار قوي للرصد 

 وإعداد التقارير.

كد على ان يحقق هذا البرنامج واعادة الهيكلة أؤو

 المصروفاتوالالمركزية مستهدفات الترشيد المالي في 

وأن تخضع قرارات الالمركزية للجدوى الفنية ، وتحسين االداء

لرفع االنتاجية والكفاءة ، وأن تبدأ بالتدرج في تفعيل  المحققةو

المكاتب االقليمية الحالية والتوسع في ذلك في ضوء النتائج 

واطلب من مجلس المديرين المتابعة واالهداف المحققة ، 

عما يتحقق في تنفيذ هذا البرنامج من  المستمرة وتقديم تقارير

 كفاءة واستجابة واستدامة مالية.

وانوه بالتدابير التي اتخذها مجلس مديري البنك وادارته 

، وما تقرر AAAللمحافظة على تصنيف البنك الممتاز بدرجة 

من خفض حجم اعتمادات المشاريع لتتسق مع المحافظة على 

لجة االلتزامات غير ، ومعاواالستدامة المالية التصنيف

 المصروفة .

العمل بشكل وثيق بوضع  ألهميةواشير بشكل خاص 

برامج  وخطط العمل في ضوء متطلبات العمل المشترك 

كمجموعة واحدة باالستفادة من المزايا النسبية لكل كيان، 

وتوافق دورات خطط العمليات والموازنات، واالستفادة 
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ومتابعتها. ونتطلع جميعا  القصوى من التقنية في اداء االعمال

الى نتائج ملموسة في تحسين االداء والتشغيل والمتابعة 

واشير بشكل خاص الى  لضمان عدم االنحراف عن المستهدف.

الجهود المبذولة للتكامل بين المؤسسة االسالمية لتأمين 

االستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة االسالمية الدولية 

 للتكامل بين مؤسسات مجموعة البنك.لتمويل التجارة كمثال 

وبشكل عام ادعو للعمل لتعزيز القدرة المالية للمجموعة 

لتتمكن من المساهمة في تلبية احتياجات الدول االعضاء 

. وال شك ان حجم اقراض ومواجهة التحديات االقتصادية 

ووفاء  احتياطياتهاالمجموعة يعتمد بشكل اساس على نمو 

اماتها في رؤوس اموال المجموعة، الدول االعضاء بالتز

وكذلك على نمو احتياطياته وعمليات التمويل الفعلية اضافة 

الى عوائد هذه التمويالت. ومن هنا فعلى المجموعة كافة ان 

تتبنى التدابير الفاعلة لتحسين استدامة اليات التمويل على 

المديين المتوسط والطويل ، وايجاد ادوات واليات تمويل 

لى االستجابة لمتطلبات وحاجات الدول االعضاء مع تساعد ع

على استفادة المجموعة من الموارد المتاحة بشكل فعال.  التأكيد

وادواته ومن المقترحات بهذا الشأن: مراجعة اليات التمويل 

والتسعير لرفع مساهمتها في عوائد المجموعة وتعزيز قدرتها 
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ديري البنك المالية. وارحب بهذا الصدد بما اقره مجلس م

وادارته وكيانات المجموعة من مراجعة المصروفات لخفض 

النفقات وتعزيز الكفاءة وتبسيط االجراءات االدارية واتمتتها 

دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة وحجمها، وادعو 

 ادارات المجموعة لالستمرار في ذلك. 

ونتطلع جميعا الن يكون البنك في الصدارة ضمن 

، وهذا يتطلب ضمن تدابير اخرى مويل التنميةمؤسسات ت

 . العمل على استقطاب الكفاءات المتميزة

 اصحاب المعالي، االخوة واالخوات

لعلي في النقاط التالية ، اشير الى ما تضمنته تقارير 

 المعروضة على اجتماعاتنا:االخرى مؤسسات المجموعة 

فيما يتعلق بالمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، ف 

للنمو االيجابي في بعض اعمال المؤسسة ، والى تقرير  فأشير

القيمة المضافة لدعم التنمية ، واالثر االيجابي لدخول 

المؤسسة بتقديم تسهيالت تمويليه على قدرة مجموعة البنك 

زيادة على جلب تسهيالت اضافية من ممولين آخرين، والى 

، وندعم تقديم المؤسسة للخدمات  مستويات التوظيف

المصرفية اإلسالمية للمجتمعات اإلسالمية في الدول غير 

 اإلسالمية. 
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وأشير بشكل خاص إلى تقرير المراجع الخارجي وتقرير 

الفريق المشكل من معالي رئيس مجلس اإلدارة للمؤسسة 

المالية السلبية اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص بشأن النتائج 

م ، وما ذكره التقرير من اسباب 2017لـلمؤسسة لعام 

المخاطر والمراجعة   للخسارة وضعف الحوكمة وتدابير ادارة

الداخلية، واحتفاظ المؤسسة بملكية في بعض الكيانات بنسبة 

استثمارا في مخالفة التفاقية  46من أصل  14في  50%

ض لتصنيفها التأسيس، وما قد تواجه المؤسسة من خف

 االئتماني الحالي . 

وانوه بجهود معالي الرئيس لمعالجة الموضوع. وآلثار 

ومن هنا فعلى مجالس ادارات  ذلك على سمعة المجموعة، 

المجموعة اجراء مراجعة عاجلة ومستفيضة لممارسات 

وااللتزام في كافة كياناتها وتقديم تقارير بذلك  الحوكمة

للمحافظين، وكذلك اإلفادة بما يتم من معالجة لموضوع 

المؤسسة االسالمية لتنمية القطاع الخاص وبما يضمن عدم 

واالستفادة منه في تعزيز الحوكمة والمساءلة  حصل،تكرار ما 

 في كافة كيانات المجموعة.

مية لتامين االستثمار وفيما يتعلق بالمؤسسة االسال

بالجهود المبذولة لتطوير اعمال  فأشيدوائتمان الصادرات، 

المؤسسة وتحسين ادائها خاصة في تحقيق الربحية في 

يالحظ انخفاض التأمين قصير  التأمين. واذ -نشاطها الرئيس

ومتوسط االجل وزيادة تامين االستثمار ، نؤكد على اهمية 

نة المخاطر والعوائد بما ال تنويع محفظة التامين، ومواز
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يعرض رأس مال المؤسسة للخطر. كما يالحظ انخفاض حجم 

 - جميعا –درك نم، واذ 2017التزامات التامين الجديدة عام 

التحديات االقتصادية التي تمر بها الكثير من الدول االعضاء 

اال ان على المؤسسة بذل مزيد من الجهود لتسويق منتجاتها 

وزيادة حجم اعمالها، وانوه بجهود المؤسسة في االستفادة من 

،  وكذلك مواصلة العمل قدرتها التأمينيةاعادة التامين لزيادة 

ضمان الوطنية، وان تكون على تعزيز التعاون مع مؤسسات ال

مين أالمؤسسة مرجعية فنية تسهم في بناء القدرات في مجال ت

 الصادرات واالستثمار للدول االعضاء.

وارحب بهذه المناسبة بانضمام جمهورية سيراليون 

 لتصبح العضو الخامس واالربعين.لعضوية المؤسسة 

 فأؤكدوفيما يتعلق بصندوق التضامن االسالمي للتنمية، 

باعتباره صندوق انشأته  ودورهالصندوق  برازاهمية اعلى 

، م بمكة المكرمة2005في قمتها االستثنائية  الدول االعضاء

، وارتباطه بمجلس ادارته كما تنص على ذلك اتفاقية انشائه

 وما قرره مجلس ادارته بربط رئيسه التنفيذي برئيس المجلس،

كفء ومنتج للصندوق لضمان وان يتم بلورة نموذج عمل 

تحقيق االهداف التي  انشئ من اجلها.  ولعلي هنا اشير الى 

اهمية ان يتضمن هذا النموذج آليات تسهم في تسهيل الوصول 

الى المستهدفين بخدمات الصندوق وتحفيز التمويل المشترك. 
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بوصفها  كما اوكد على اهمية المحافظة على موارد الصندوق

 كونه وقفا.  نميتهاموارد خاصة به وت

وفيما يتعلق بالمؤسسة الدولية االسالمية لتمويل التجارة، 

فأنوه  بما تحقق من تحسن في مؤشرات االداء ، اال انه وعلى 

الرغم مما تحقق ، فان من الضروري مواصلة العمل لتحسين 

االداء والتشغيل والحوكمة وادارة المخاطر والمراجعة وتنويع 

المناطق والقطاعات، وحشد المزيد من النشاط على مستوى 

 الموارد الخارجية.

الدكتور اخي وفي الختام، اشكر ادارة البنك ممثلة بمعالي 

العاملين في المجموعة، متطلعا الى  ئهوكافة زمالبندر حجار 

بقيادة -كد استمرار المملكة أؤخدمة لدولنا االعضاء. و ، المزيد

حفظهم هللا ه االمين عهدخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي 

في تقديم الدعم لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية. متطلعا الى -

استمرار دعم كافة الدول االعضاء لهذه المجموعة لخدمة 

 التنمية في دولنا االعضاء.

 وفق هللا الجميع لما فيه الخير والسداد

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 


