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 معايل رئيس جملس احملافظني؛
 معايل الوزراء احملافظني ورؤساء الوفود؛

 معايل رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية؛

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،

يطيب يل أن أتقدم ابلشكر والتقدير إىل اجلمهورية التونسية حكومةً وشعباً الستضافتهم هذه 
االجتماعات، وعلى ما حظينا به من كرم ضيافة وحسن استقبال، وأوّد أن أشري إىل الشراكة 

ملتميزة بني دولة اإلمارات العربية املتحدة وجمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، االسرتاتيجية ا
مليار دوالر أمريكي لتمويل  9.8وإىل اإلجنازات املتميزة اليت حققتها اجملموعة حيث اعتمدت 

يف خمتلف القطاعات االقتصادية لتلبية احتياجات ومتطلبات  2017عملية خالل عام  321
تند البنك لتحقيق األهداف اإلمنائية املشرتكة على رؤيته وإطاره الدول األعضاء، ويس

االسرتاتيجي العشري لتعزيز احلضور امليداين للمجموعة والكفاءة والتمكني، وزايدة الوعي 
مبجموعة البنك اإلسالمي للتنمية واستخدام العلوم واالبتكار يف طرح منوذج البنك للتمويل 

 تنموية متكاملة. واحلوكمة املالية وتقدمي حلول

 احلضور الكرمي؛

تواجه الدول األعضاء يف جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية عدد من التحدايت ومنها املتغريات 
االقتصادية، وملواجهة تلك التحدايت يتطلب من جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية مواصلة 

ات مع مؤسسات القطاع والتجاري وتوسيع وتعميق الشراكتعزيز آليات التعاون االقتصادي 
اخلاص يف اجملاالت التجارية واالستثمارية واملالية، كما يتطلب األمر االستمرار والعمل من 
خالل تعزيز الشراكات االسرتاتيجية مع املؤسسات الدولية املتعددة األطراف، ابإلضافة إىل 

 ستدامة.حشد املوارد الضرورية ملواجهة التحدايت االقتصادية وحتقيق التنمية امل
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 احلضور الكرمي؛

يتضمن اإلطار االسرتاتيجي للبنك على االستدامة املالية واليت متثل ركيزة أساسية لسالمة 
املؤسسة مالياً، واحلفاظ على نسب كفاية رأس املال يف مواجهة املخاطر واليت تساعد البنك 

(، ويف AAAم )2002للحفاظ على أعلى التصنيفات االنتمائية املمنوحة له منذ عام 
( ونقل وعاء 2018-2020إطار حتقيق ذلك يتم إعادة تقييم خطة العمل الثالثية )

االعتمادات املخططة من موارد البنك الرأمسالية العادية إىل تعبئة موارد خارج نطاق امليزانية، 
ابإلضافة إىل ذلك تطبيق سياسات تشغيلية من بينها سياسة اإللغاء هبدف احلفاظ على 

مليات سليمة وخفض االلتزامات املرتاكمة غري املسحوبة، ومع ذلك فإن الزايدات حمفظة ع
الكبرية املستمرة يف التمويل وتلبية املتطلبات واالحتياجات يتطلب رؤية جديدة لالستدامة 
املالية وتعزيز الشراكات من خالل التمويل املشرتك للمشاريع، هبدف حتقيق التوازن بني 

عضاء من التمويل واحلفاظ على تصنيف البنك االئتماين من خالل احتياجات الدول األ
مع إعادة تشكيل احملفظة احلالية ووضع قدرة جديدة دراسة حمفظة املشاريع السابقة 

لالعتمادات يف املستقبل، وإقامة شراكات اسرتاتيجية وتعبئة املوارد اخلارجية عن طريق آليات 
 مبتكرة إبصدار الصكوك.

 ؛احلضور الكرمي

، نالحظ اخنفاض صايف دخل 2017بعد استعراض التقارير السنوية جملموعة البنك للعام 
الخنفاض إيرادات املشاريع واالستثمارات، كما حققت املؤسسة  %36البنك بنسبة 

مليون دوالر أمريكي، وترجع  107صايف خسارة بقيمة  اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص
ة تقييم استثمارات املؤسسة حيث حققت االستثمارات خسائر تلك اخلسارة الكبرية إىل إعاد

مليون دوالر، لذا نقرتح العمل على تقنني مصروفات املؤسسة والعمل  87يف قيمتها مببلغ 
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على دراسة وإجراء حوكمة لإلجراءات والعمليات، وأوّد أن أشري إىل أن مكتب املؤسسة 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والذي يعد اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات 

مبثابة قناة لتطوير أعمال املؤسسة، حيث نفذ املكتب منذ إنشائه أعمااًل مؤمنًا عليها بلغ 
متكن املكتب من حتقيق أعمال مؤمن  2017مليار دوالر أمريكي، ففي عام  4.6جمموعها 

عمليات املكتب والرتويج لى تعزيز مليون دوالر أمريكي، لذا جيب العمل ع 955عليها بقيمة 
ألنشطته وعملياته، كما نطالب املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة بسرعة البدء يف 
اإلعالن الرمسي عن افتتاح فرعها يف دولة اإلمارات حيث أنه مت التوقيع على اتفاقية فتح 

سيزيد من عمليات املؤسسة ، فهذا 2016وتشغيل فرع املؤسسة يف دولة اإلمارات يف فرباير 
وحتسني العوائد والرتكيز على املشاريع واألنشطة املنتجة وذات العائد املباشر لتوسيع نطاق 

 متويل التجارة البينية بني الدول األعضاء. 

 أصحاب املعايل احملافظني؛
 احلضور الكرمي؛

واليت سامهت يف تبوء  يف اخلتام أتقدم ابلشكر جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية على جهودهم
 هذه اجملموعة مكانة متميزة على خريطة التنمية الدولية.

 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.


