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 سيداتي وسادتي.

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

إنه لمن دواعي السرور أن تتاح لي هذه الفرصة للتوجه باسم الحكومة الجزائرية، 

أعضاء الوفد المرافق لي، بخالص عبارات الشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن 

ً على كرم الضيافة  ً وحكومة وشعبا والعرفان للجمهورية التونسية الشقيقة، رئيسا

 وحسن االستقبال، وذلك طبعاً من الشيم األصيلة التي تميز هذا البلد المسلم العريق. 

ن السير الحسن كما أحيي القائمين على أشغال هذا االجتماع للجهد المبذول لضما

 لفعالياته. 

 معالي الرئيس، أصحاب المعالي؛

ويسعدني في هذه المناسبة أن أؤكد اعتزازنا بالدور والمساهمات الكبيرة التي يقوم 

بها البنك اإلسالمي للتنمية، في وضع مقومات التنمية االقتصادية واالجتماعية 

على مستوى أمتنا  ودعمها، والعمل على تعزيز التعاون والتكامل االقتصادي

اإلسالمية. وإننا وإذ نعتز بما قام به البنك من أنشطة في دعم اقتصادات دوله 

األعضاء على مدار السنوات والعقود الماضية، نجد أنفسنا اليوم أكثر حاجة لهذه 

المؤسسة في ظل ما تشهده أمتنا من تطورات بالغة األهمية، نزيد فيها احتياجات 

صادي وتحسين البيئة االقتصادية واالجتماعية. ونحن بكل تأكيد دعم االستقرار االقت

 نتطلع اليوم لنعمل معاً بما يدعم مساهمات البنك في تحقيقه لألهداف المنتظرة. 

ً ومتكامالً في توفير التمويل للمشروعات  فكما تعلمون، يؤدي البنك دوراً مهما

لإلصالحات القطاعية اإلنمائية واالستثمارية في القطاعين العام والخاص، و

والمالي، ولتمويل التجارة البينية بين الدول والهيكلية لتحقيق االستقرار االقتصادي 

 اإلسالمية، وتوفير الضمان لالستثمارات والصادرات اإلسالمية البينية. 

فبالرغم من الصعوبات التي تعرفها الساحة العالمية وتداعياتها فإن البنك قد حقق 

هذه السنة نتائج معتبرة. واستمر في تقديم التمويالت للدول األعضاء بصفة عادية. 

إن الوضع االقتصادي العالمي الراهن يفرض على مؤسسة كالبنك رفع التحديات 

 دوله األعضاء على تحمل كلفة هذه التحوالت. في سبيل تعبئة مثلى للموارد لمساعدة 

كما يجب أن ننوه بالجهود التي بذله البنك لتعزيز التكامل االقتصادي على المستوى 

 اإلقليمي السيما بفضل التمويل المشترك مع المؤسسات التنموية. 
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لقد اثبت البنك اإلسالمي للتنمية، بصفته مؤسسة تمويلية دولية تعمل في إطار 

عة اإلسالمية، قدرته على مواكبة المتغيرات الدولية المتسارعة، واستطاع أن الشري

يتكيف معها، من خالل ابتكاره ألساليب مختلفة للتمويل عن طريق خلق قنوات 

على زيادة فرص التنمية بين الدول األعضاء، وهو ما يتضح جديدة وبرامج تعمل 

 ة المختلفة. لنا من خالل النمو المتزايد في عمليته التمويلي

( الذي منحته AAAوهذا ما مكنها من الحصول على التصنيف االئتماني الممتاز بدرجة )

 ,Standard & Poor’sإياه وكاالت التصنيف االئتمانية الدولية الثالث الرائدة، وهي: "

Moody’s et Fitch Ratings." 

ياسة الرشيدة التي إن تأكيد هذه التصنيف لعدة سنوات متتالية يعبر بدون شك عن الس

 ينتهجها البنك بفضل قيادته العلياء وكفأة موظفيه ومديريه التنفيذيين. 

 معالي الرئيس، أصحاب المعالي؛

تواجه بالدنا في المجال االقتصادي تراجعاً كبيراً في إيراداتها الخارجية واختالل 

في ميزان مدفوعاتها الخارجية مع أنها تحتفظ بسيادتها غير منقوصة في قرارها 

 االقتصادي واالجتماعي بفضل ما جمعته من احتياطات الصرف التي بدأت تتناقص. 

من الجهود واالضطالع باإلصالحات  أمام هذا الوضع بذلت الجزائر المزيد

 االقتصادية الضرورية بكل سيادة. 

وفي هذا اإلطار اتخذت الحكومة مجموعة من الخطوات من أجل مواجهة الوضع 

الحالي المتميز بانخفاض الموارد، السيما من خالل تنفيذ النموذج الجديد للنمو لعام 

 .2019-2016دد خالل الفترة الذي رافقه تطبيق المسار الميزانياتي المتج 2030

فيما  2030-2016فيما يخص النموذج الجديد للنمو، تتمثل األهداف األساسية للفترة 

 يلي: 

تدعيم المجال االقتصادي والمالي السيما من خالل تحسين مناخ األعمال  .1

 وتوفير العقار الصناعي؛

مواصلة تكثيف جهود التنمية البشرية من أجل التكفل باحتياجات  .2

 مواطنين بصورة فعالة وصارمة؛ال

العمل على ديناميكية تطوير األنشطة المنتجة من خالل استهداف مجاالت  .3

االستثمار ذات األولوية السيما في قطاعات كل من المناجم، الصناعات 
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التحويلية، األنشطة الفالحية اإلنتاجية، الصيد البحري وتربية المائيات، 

، السياحة، الموارد المائية واستعمال الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة

تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، وكذا إدماج مجتمعنا في اقتصاد قائم على 

 العلم والمعرفة. 

معدالً يقدر  2017( أشهر األولى من سنة 09سجل النمو االقتصادي خالل تسعة )

معدل  ، وهذا التباطؤ في نمو2016% إلجمالي عام 3.3% مقارنة بـــ +2.1بــ +

ناتج عن التطور السلبي في نشاط قطاع  2017الناتج المحلي اإلجمالي لعام 

 ثالث ثالثيات.  % خالل0.4-المحروقات بمعدل 

بتخفيض عجز الخزينة  2015سمحت آلية التجميع الموازناتي المشروع فيها منذ 

 2015( نقاط بالمائة مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي بين كل من 05بخمسة )

 .2016و

مقارنة بالعجز المسجل  2017% سنة 31تم تخفيض عجز الخزينة بنسبة  كما أنه

 .2016في سنة 

ويبقى  2017% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 6.5يمثل الدين العام الداخلي 

مستداماً نظراً للوضعية االقتصادية للجزائر المتحكم فيها فيما يخص التسيير الحذر 

 للمديونية. 

وتيرة منح القروض لالقتصاد معتبرة، مما يوضح الجهود المبذولة من أجل  تظل

تشجيع ودعم االستثمار، حيث سجلت القروض الممنوحة لالقتصاد ارتفاعاً بمعدل 

. ولقد عرفت أيضاً القروض الممنوحة 2016مقارنة بــ% سنة  2017% سنة 12

اع العام. استفاد القطاع للقطاع الخاص أكثر نمواً مقارنة مع تلك الممنوحة للقط

% من إجمالي القروض الممنوحة لالقتصاد بعد نموه 51بنسبة  2017الخاص عام 

 .2016مقارنة بــ  2017% عام 15بمعدل 

ً بمعدل متوسط يقدر بــ مقارنة  2017% عام 5.59سجل التضخم انخفاضا

 .2016% لعام 6.40بــ

مليار دوالر  17.4انتقل من حيث  2017انخفض معدل عجز الميزان التجاري عام 

 .2017مليار دوالر عام  10.8-إلى  2016عام 

الجزائر ال تقصها الموارد وال المكسبات من حيث الفالحة والسياحة والقدرات 

الصناعية وموارد الطاقة التقليدية منها والمتجددة على حد سواء. وهي تتمتع بشبيبة 

 متعلمة وبسوق وطنية هامة. 
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ذه الموارد وهذه المكسبات أكثر فأكثر وذلك بإعادة االعتبار لقيمة وقم تم تثمير ه

العمل، وتحسين مناخ النشاط االقتصادي، والتعجيل بتنفيذ مختلف اإلصالحات 

الضرورية. إن الحكومة مجندة حول هذه المهام الالزمة لتسريع التنمية االقتصادية 

 الوطنية وتنويع صادراتنا. 

مثال في التضامن والتجانس بين جميع فاعلي معركة التنمية يجب علينا أن نستلهم ال

من حكومة وشرائها االجتماعيين واالقتصاديين بغية تعبئة كل الطاقات وبغية خلق 

إيرادات جديدة تكمل إيرادات النفط لكي نحافظ على المدى البعيد، على استقالل 

 الجزائر مالياً وعلى سيادتها في المجال االقتصادي. 

أن التنمية والسيادة واالستقالل يتطلبون كلهم وكذا جميع قيم شعبنا تعزيز صحيح 

دولة الحق والقانون التي تستوجب بدورها ترقية اإلجماع الوطني، ورص الصف 

الداخلي لبالدنا أمام تحديات عالمنا المعاصر، إجماع وتوحيد قوانا اللذين شكال 

سنة الماضية،  20ا الجزائر طوال المبتغى الجوهري للمسيرة السياسية التي خضته

ً من الوئام المدني ومروراً بالمصالحة الوطنية وهما خياران أعاد السكينة  انطالقا

حا المجال لملحمة ثرية من اإلنجازات على جميع األصعدة في ربوع بالدنا وفس

خدمة للشعب الجزائري، وذلك بالحفاظ على مسار البناء والتشييد، واإلقبال على 

 د متحرر من التبعية المفرطة للمحروقات. اقتصا

 معالي الرئيس، أصحاب المعالي؛

قبل أن أختم كلمتي هذه أريد أن أحي كل العاملين بالبنك وعلى رأسهم معالي الدكتور 

بندر بن محمد حجار لكل الجهود التي يبذلها من أجل اإلدارة الحكيمة لهذه المؤسسة 

ولالرتقاء بها نحو أحسن األداء لتحقيق آمال األمة اإلسالمية. ونسأل هللا العلي القدير 

ء نظير كل ما يقدمه لألمة اإلسالمية وللبنك. أشكر أيضاً كل أن يجزيه خير الجزا

 من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم هذا االجتماع. 

ً وحكومة  وفي الختام أكرر شكري وتقديري للجمهورية التونسية الشقيقة رئيسا

وشعباً على استضافة هذه االجتماع وعلى كل التسهيالت، ونتمنى لهذا البلد الشقيق 

يز علينا المزيد من التقدم واالزدهار. وأدعو العلي القدير أن يكلل أعمالنا والعز

 بالنجاح وللبنك بمزيد من اإلنجازات وألمتنا اإلسالمية التقدم واالزدهار. 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.  
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